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وطنية 

رئيس الحكومة يلتقي األخ األمني العام لالتحاد 
العام التونسي للشغل 

استقبل رئيس 
الحكومة هشام 

مشييش يوم الثالثاء 
19 جانفي 2021 

بقرص الحكومة 
بالقصبة، األمني العام 
لالتحاد العام التونيس 

للشغل األخ نور 
الدين الطبويب.
وتناول اللقاء 

بالخصوص الوضع 
الذي متّر به بالدنا 

اليوم وخاصة 
األحداث االخرية.

واعترب رئيس الحكومة 
واألخ األمني العام 

لالتحاد العام التونيس 
للشغل نور الدين الطبويب أنه يجب اإلحاطة بالشباب الذي فقد األمل يف بالده واتجه اىل الهجرة غري النظامية واستقطبته بؤر التوتر مؤكدين أن بالدنا 

لها مستقبل إذا اعتمدت عىل كفاءات شبابها وأبنائها. 
ودعا رئيس الحكومة واألخ نور الدين الطبويب إىل رضورة تأطري الشباب تأطريا جيدا حتى يكونوا عنرصا فّعاال وقيمة مضافة يف املجتمع ويساهموا يف 

النهوض ببالدهم.

األخ األمني العام 
يستقبل منسّق األمم 

املتحدة بتونس 
استقبل األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين الطبويب السيد Arnaud Péral املنّسق لألمم املتحدة بتونس الذي نوه بدور االتحاد 

العام التونيس للشغل يف دعم االستقرار والدفاع عن الدميقراطية والحرية والعدالة االجتامعية كام عرّب عن مساندته لالتحاد العام التونيس للشغل 
ملبادرته املتواصلة من أجل تأسيس حوار وطني يهدف إىل تجاوز األزمة االقتصادية واالجتامعية وحّل الخالفات السياسية واالهتامم بالتنمية ومقاومة 

الفقر وإيجاد حلول رسيعة إلنقاذ البالد من كل املخاطر التي ميكن أن تهدد استقرار الجمهورية التونسية، وأكد عىل أن منظمة األمم املتحدة 
ستواصل دعم االنتقال الدميقراطي يف تونس واملساهمة يف كل املشاريع والربامج التي متّكنها من بناء مجتمع متضامن.

... ويلتقي وفدا عن 
االتحاد الشعبي 

الجمهوري 
كام التقى األخ األمني العام نور الدين الطبويب يف مكتبه بوفد عن االتحاد الشعبي الجمهوري يتقدمه السيد لطفي املرايحي وتطرق اللقاء إىل الحوار 

الوطني و إىل مبادرة االتحاد وكيفية إنجاحها. 

بيــــان االتحاد بعد 
االحتجاجات الشعبية

إثر األحداث املتجّددة كّل ليلة منذ ثالثة أيّام يف عديد 

بالشغب  االحتجاج  فيها  اختلط  والتي  واألحياء،  املناطق 

والخاّصة  العامة  األمالك  عىل  واالعتداء  النهب  وعمليّات 

وقطع الطريق واستنزاف قّوات األمن، فإّن املكتب التنفيذي 

الوطني لالتحاد العام التونيس للّشغل.

ومنجزا  مرشوعا  مكتسبا  حّقا  السلمي  االحتجاج  يعترب 

أهّم منجزات 17 ديسمرب- 14 جانفي وضمنه دستور  من 

27 جانفي 2014.

الليلية ملا  يدعو الشباب املحتّج إىل وقف االحتجاجات 

االنجرار  عدم  وإىل  وتجاوزات  اندساس  من  عنها  ينجّر  قد 

وراء العنف والتنديد بعمليات النهب واالعتداء عىل امللك 

العام والخاص ويهيب بهم رفض الفوىض ومنع التخريب.

ويطالبها  يجري  ما  عىل  السلط  صمت  يستغرب 

بتوضيحات شافية تبّدد اإلشاعات وتطمنئ عموم التونسيات 

والتونسيني وتحّمل املسؤوليّات.

يدرك مرشوعية الغضب الذي يعتمل يف صفوف شباب 

والتمييز  والفقر  والتهميش  البطالة  أنهكته  الذي  تونس 

معنوياته  واليأس  اإلحباط  وحطّم  االجتامعي  والحيف 

وعّمقت الوعود الكاذبة واملهاترات السياسية نفوره ونقمته 

ومل يعد يرى من أفق غري الحرقة أو التسفري أو العنف وهو 

ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وترشيح أسباب غضبه بعد 

. عرش سنوات من اإلخفاق والتخبّط السياسينينْ

االتحاد  أطلقها  التي  بالتحذيرات  األطراف  كافّة  يذكّر 

منذ مّدة حول االنفجار االجتامعي املرتقب نتيجة انشغال 

الغنائم  التموقع وتقاسم  الحاكمة منذ 2011 يف  االئتالفات 

ويف مواصلة اتّباع الخيارات السياسية الالّشعبية التي أثقلت 

كاهل الشعب وعّمقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف 

والتحفيز  االمتيازات  عىل  حازت  أقلّية  لتسترثي  والتجاهل 

والرثوة.

يسّجل عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة واملناسبة 

املستقبل  يف  األمل  فقدوا  الذين  الشباب  من  كبرية  لنسب 

تداعياته  ويف  اإلهامل  هذا  يف  املسؤولية  السلط  ويحّمل 

إىل  اللجوء  عىل  االقتصار  ويعترب  املجتمع،  عىل  الوخيمة 

يف  والعسكرية  األمنية  املؤّسسة  وزّج  القمعية  الحلول 

مواجهة مع الشعب غري مجد وقارصا عن إنهاء مشكل مئات 

اآلالف من الشباب املهّمش فضال عاّم قد يحدث أثناء هذه 

التدّخالت األمنية من تجاوزات البعض ومن استعامل مفرط 

للقّوة ال تزيد غري تأجيج الغضب.
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يف الذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونيس للشغل يتجّدد املوعد 
مع التاريخ وتتأكّد مكانة منظّمتنا العتيدة التي شكّل تاريخ تأسيسها 
منعرجا تاريخّيا عىل صعيدْي النضال االجتامعي والكفاح الوطني، فكان 
هذا التأسييس فاتحة جديدة يف تاريخ تونس املعارص تّوجت مسارا من 
الجنينية والواعية منذ انطالق  النقابية  التنظيمية  املبادرات والتجارب 
أوىل اإلرضابات االحتجاجية العاّملية يف 1911 حّتى انبثاق نقابات عاّمل 
الرصيف والنقل واملناجم والتعليم إىل البذرة التنظيمية األوىل للنقابة 
التونسية الجامعة العامة لعموم العملة التونسيني عىل يد محّمد عيل 
الحامي ورفاقه ثّم الجامعة الثانية مع بلقاسم القناوي ورفاقه وصوال 
إىل االتحاد العام التونيس للّشغل مع الشهيد الوطني والنقايب الزعيم 

فرحات حّشاد ورفاقه.
معركة  لخوض  واجتامعية  تنظيمية  قّوة  االتحاد  تأسيس  وّفر  لقد 
االسترشافية  الوطنية  ِبُرَؤاُه  كان  كام  املستعمر  ودحر  الوطني  التحّرر 
واجتامعي  اقتصادي  برنامج  وفق  العرصية  الدولة  بناء  يف  قويّا  سندا 
الحركات  من  لكثري  قادحا  إطارا  وكان  النقابية  الكوادر  خرية  أعّده 
والدفاع  الدميقراطي  النضال  واالجتامعية وملسار  الشعبية  االحتجاجية 
ديسمرب   17 ثورة  يف  الفاعل  اإلسهام  وآخرها  والحّريات  الحقوق  عن 
الدميقراطي  االنتقال  ملرحلة  الكربى  املالمح  تثبيت  ويف  جانفي   14  –

ومرافقة تطّوراته املختلفة.
أيّتها العامالت، أيّها العاّمل،

األخوات واألخوة،
فيه  ارتفعت  إذ  تاريخها،  يف  األصعب  دقيق هو  بظرف  بالدنا  متّر 
ماّم  السيايس  العنف  منسوب  وتصاعد  والرصاعات  التجاذبات  وترية 
الصعوبة مبكان حتى صار تفكيكها  خلق أزمة سياسية حاّدة هي من 
إضعاف  وبات  معّقدا  أمرا  والعنف  الفوىض  إىل  االندفاع  من  ومنعها 
إن مل تكن  التجاوز معّقدة  آفاق  فيه  الدولة سياسة ممنهجة وصارت 
مسدودة. وقد انعكست هذه األزمة السياسية غري املسبوقة عىل عديد 
املجاالت ومنها خاصة املجالني االقتصادي واالجتامعي املرتّديني أصال يف 
غياب التصّورات والربامج والحلول ونقص حاّد يف الكفاءة لدى صانعي 
القرار. وقد فاقمت أزمة كورونا، هذا الوباء العاملي الفاتك، من األزمة 
من  لعدد  الخارجية  واالصطفافات  الفساد  لوبّيات  ضغوطات  وزادت 

النخبة السياسية الحاكمة يف تعميقها.
وأمام تعّمق األزمة وارتفاع منسوب التوتّر وانتشار خطاب العنف 
الحكومي  االستقرار  السيايس ويف ظّل عدم  األفق  والكراهية وغموض 
والذي تجىّل هذه املرّة يف  التعديل الوزاري األخري الذي أنهى ما اّدعته 
هذه الحكومة من استقاللية عن األحزاب تحت ضغط حزامها السيايس 
املرّص عىل احتالل مواقع يف الحكم، فإّن االتحاد العام التونيس للّشغل، 
النتامئه  وتكريسا  مبادئه  مع  وانسجاما  الوطني  دوره  مع  تجانسا 
إىل  شاملة  مببادرة  يزيد  أو  شهر  منذ  تقّدم  قد  العزيز،  البلد  هذا  إىل 
رئيس الجمهورية تحتوي عىل تشخيص للواقع وتحّدد مضامني الحوار 
رؤية  أجل  من  خالله،  من  إليه  التوّصل  يتعنّي  وما  آلياته  وتضبط 
ورفضا  العنف  مربّع  إىل  واالنجرار  التغّول  أمام  للطريق  وقطعا  بديلة 
الوطنية  امللّفات  حساباتها  من  أسقطت  التي  الهامشية  للرصاعات 
ضّد  الثائر  تونس  شباب  وتطلّعات  والتونسيني  التونسيات  ومشاغل 
إنقاذا  االتحاد  هياكل  أرادتها  مبادرة  واالستبداد،  والحيف  التهميش 
الجمهورية  بقيمها  يؤمنون  من  بني  عميقا  وفرزا  سواها  دون  لتونس 
وبنبذ  وثرواتها  ترابها  عىل  املطلقة  وبسيادتها  واالجتامعية  واملدنية 
العنف ومعاداة اإلرهاب وبني من يعادون أي توّجه دميقراطي وشعبي 
واجتامعي ويحرّضون عىل التقاتل وميارسونه يف كّل املنابر والساحات 

واملناسبات.
األخوات واألخوة،

ونحن نحيي هذه الذكرى العزيزة علينا فإنّنا نسّجل يف ظّل اتّساع 
انتشار جائحة الكوفيد يف مرحلتها الثانية تخّبطا يف التعاطي مع الوباء 
وتداعياته الصّحية واالجتامعية واالقتصادية، يف غياب رؤية اسرتاتيجية 
شاملة تُحسن إدارة األزمة سواء ما تعلّق منها بالوقاية والتوعية والتكّفل 

باملرىض وتوفري العالج واملعّدات واإلطار الصّحي أو ما تعلّق باالستعداد 
القتناء التالقيح وتحضري حمالت التطعيم وأولويات املنتفعني به وسبل 
تعميمه مجانا عىل سائر املواطنات واملواطنني إىل جانب وجوب اتّخاذ 
إجراءات اجتامعية داعمة عاجلة لصالح مختلف الرشائح املترّضرة يف 
أجورها ومواطن أرزاقها وتعطّل مصالحها. وقد وجب اآلن تدارك هذا 
بوضع  الجائحة واإلرساع  الصحية حول  االسرتاتيجية  التخّبط ومراجعة 
العدوى  حلقات  كرس  أجل  من  سواء  املحنة  لتجاوز  واضحة  روزنامة 
كّل  عىل  وتعميمه  التلقيح  مصل  بتوفري  أو  التوّقي  حمالت  ومواصلة 
االحتكار  لوبيات  عن  بعيدا  الدولة  بتكّفل  والتونسيني  التونسيات 

والفساد.
 أيّتها العامالت، أيّها العاّمل،

تعود علينا الذكرى الخامسة والسبعون لتتزامن مع ما نسّجله من 
مستوى  تدّن  فقد  الّشعب،  وعموم  الشّغالني  ألوضاع  رهيب  تدهور 
االجتامعية  التغطية  مستويات  معها  وتدنّت  والعائلة  الفرد  دخل 
وسكن  ومياه  وصحة  تعليم  من  االجتامعية،  الخدمات  معها  وترّدت 
طرد  موجة  وتضّخمت  البطالة  نسب  وارتفعت  الفقر  وتعّمق  ونقل 
العاّمل وغلق املؤّسسات يف القطاع الخاص لتترّضر رشائح عاّملية كثرية 
وجدت نفسها وعائالتها بال دخل وبال حامية اجتامعية يف ظّل إهامل 
تخلَّْوا  الذين  العمل  أرباب  ُمْخٍز من  بعض  الدولة وتهرّب  فظيع من 
عن مسؤولياتهم االجتامعية تجاه العاّمل وعّمقوا بذلك مظاهر اإلقصاء 

والتهميش وهشاشة الّشغل.
التهميش ومّست فئات واسعة جديدة يف ظّل  وقد توّسعت بؤر 
االرتفاع الجنوين لألسعار وتنامي املضاربة واالحتكار والتهريب وتدهور 
لة عىل  الخدمات االجتامعية وتهرئة املرفق العمومي وتزايد األعباء املثقَّ
التي تدهورت مقدرتها  املفّقرة  الشعبية  الفئات  األجراء وسائر  كاهل 
الرشائية مبا يفوق 30 % مقارنة بالسنة الفارطة ومل تعد هذه الفئات 
السند  وفاقدو  العمل  عن  واملعطّلون  املتقاعدون  ومنها  املهّمشة 
ومنعدمو الدخل قادرة عىل تحّمل هذه السياسات الفاشلة فانتفضت 
عليها يف الكثري من الجهات والقطاعات وعرّبت عن غضبها بكّل أشكال 
االحتجاج املمكنة من اعتصامات وإرضابات ومظاهرات. وإّن االتحاد 
اليوم يجّدد وقوفه إىل جانب مطالب شعبه يف الشغل والحرية والكرامة 
وتبّنيه لكّل احتجاج سلمي ال يعطّل مصالح الناس وال يرضب مكتسباتهم 
وأمالكهم وال يفيض إىل الفوىض والتخريب. ويطالب الحكومة مبراجعة 
جذرية لسياسة األسعار وبالتحكّم يف التضّخم ويف تدهور قيمة الدينار 
تربوية  العمومية من مستشفيات ومؤّسسات  للمرافق  وبدعم عاجل 
وجامعية ووسائل نقل وغريها يف انتظار إصالحها وإنقاذها، كام يدعو 
الحكومة وسائر األطراف االجتامعية املمّثلة ألرباب العمل إىل اإليفاء 
بتعّهداتها بانطالق جولة جديدة من املفاوضات االجتامعية يف جانبيها 

االتفاقيات  وتطبيق  والخاّصة  العمومية  القطاعات  يف  واملايل  الرتتيبي 
املربمة مع القطاعات والجهات بعيدا عن سياسة التسويف واملامطلة.

األخوات واإلخوة،
تحّل الذكرى الخامسة والسبعون ومهاّمت كثرية تطرح عىل االتحاد 
عىل الصعيد الّداخيل يف اتّجاه تطوير الهيكلة وتحديث اآلليات ومزيد 
واملتوّسط  القريب  املدى  بالتخطيط عىل  األداء  الوحدة وتطوير  متتني 
من  قرن  يكتمل  وحّتى  النقايب  العمل  ملستقبل  استرشافا  والبعيد 
تحّديات  ملجابهة  االستعداد  أتّم  عىل  النقابيون  فيه  يكون  التأسيس 
والتغرّيات  العمل  عامل  وتطّور  االستباقي  والفعل  واالنتساب  التنظّم 
أثّرت  ولنئ  القادمة.  القريبة  العقود  يف  الحاصلة  والدولية  اإلقليمية 
ظروف الجائحة عىل امتداد سنة 2020 يف خفض وترية النشاط النقايب 
مل  أنّها  إالّ  فكرية  وندوات  تأطريية  واجتامعات  وتدريب  تكوين  من 
ومحاوالت  الشيطنة  حمالت  رغم  يخبو  العام  النضايل  النشاط  تجعل 
النقايب  للعمل  املعادية  األطراف  بعض  عليها  دأبت  التي  التجريم 

ولحقوق العاّمل.
واليوم وأكرث من أّي وقت مىض يحتاج النقابيون إىل رّص الصفوف 
وتعزيز الوحدة ملجابهة أعداء يتكالبون عىل االتحاد توّهام من هؤالء يف 
القدرة عىل تدجينه ورضب استقاللية موقفه وقراره أو رغبة يف تحديد 
مطلوبة  النقابية  الوحدة  كانت  وملّا  فاعليته.  وإضعاف  تحّركه  مربّع 
املنظّمة  قوانني  احرتام  وعىل  واضحة  مضامني  عىل  تبنى  أن  فينبغي 
وهي  قرارها  لسلطات  واحتكاما  األغلبية  هياكلها  قرار  إىل  واالنضباط 
بال جدال كانت وستظّل عنارص قّوة االتحاد العام التونيس للّشغل منذ 

التأسيس.
أيّتها العامالت، أيّها العاّمل،

الكيان  آلة  أوغلت  وقد  والسبعون  الخامسة  الذكرى  اليوم  متّر 
وانتهاك  أراضيه  واستباحة  الفلسطيني  بشعبنا  التنكيل  يف  الصهيوين 
إىل  وهرولتها  العربية  األنظمة  بعض  تهافت  مقابل  وتراثه،  تاريخه 
وإنّنا  أمريكية،  برعاية  البغيض  العنرصي  الكيان  هذا  مع  التطبيع 
باملناسبة ندين التطبيع واألنظمة القامئة به ونجّدد املطالبة بشّن قانون 
تونيّس يجرّمه وندعو إىل توحيد الجهود للدفاع عن الحّق الفلسطيني 
والتعريف بقضّيته وتعبئة الرأي العام الوطني والّدويل للوقوف نرصة 

للشعب الفلسطيني الباسل.
كام نجّدد موقفنا الداعي إىل وقف االقتتال يف ليبيا واليمن وسوريا 
وتوحيد القوى ملقاومة اإلرهاب ومنع التدّخل األجنبي طريقا لتحقيق 
مستقالّ  حّرا  اتّحادنا  عاش  املصري.  تقرير  وحّق  والتقّدم  االستقرار 

دميقراطيا مناضال٬ املجد للشهداء والعزّة لتونس.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

خمس وسبعون سنة من النضال والبناء
20 جانفي 1946 – 20 جانفي 2021
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 * الحبيب الشايب        

نظم  الفرازاتها،  وتقوميا  الثورة  عىل  سنوات  عرشة  مبرور  احتفاًء 
العاصمة  نزل  بأحد  املايض  االربعاء  يوم  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد 
ندوة علمية تناول من خاللها رجال الفكر الجوانب الفكرية والدستورية 
واملجالس  الحكومات  مخابر  يف  عقد  ملدة  اعتملت  التي  واالقتصادية 

املتعّددة واملتعاقبة..
هذه الندوة، افتتح اشغالها األخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد 
العلمية والفكرية  النخب  التونيس للشغل وسط حضور مميّز من  العام 

فضال عن حضور الفت للنقابيني من ذوي االهتامم املعريف.
األخ الطبويب الذي ترّحم عىل شهداء الوطن بدًءا بالثورة وصوال إىل 
الكورونا مل يخف ما متيز به الحراك الشعبوي من غوغائية يف املامرسة كام 
يف الخطاب الذي عجز عن تحقيق اهداف الثورة يف بلد يعج بالكفاءات 
التونيس  االنسان  انسانية  تخدم  توجهات  صياغة  عىل  القادرة  العلمية 

وتجعله رشيكا يف الوطن.

*  الشعبوية غذت العداوة
وكشف أمني عام املنظمة الشغيلة ان هيمنة الشعبوية والغوغائية 
مل تفعل سوى أنّها وسعت هوة العداوة بني التونسيني فضال عن حطّها 

لصورة تونس يف املحافل الدولية.
االتحاد  بها  تقّدم  التي  الوطني  الحوار  مبادرة  ملحاور  عرضه  وقبل 

نورالدين  األخ  قام  للشغل،  التونيس  العام 
الطبويب بترشيح الوضعني االجتامعي واالقتصادي 
املنقطعني  عدد  تنامي  بفعل  التأزم  يف  اآلخذين 
عن التمدرس واملتعاطني للمخدرات واملهاجرين 

رّسيا واملقبلني عىل بؤر التوتر.
توزيع  يف  املحاصصة  سياسة  انتهاج  ومقابل 
األخ  أوضح  السلطة،  غنائم  واقتسام  الكرايس 
حافة  عىل  باتت  تونس  ان  الطبويب  نورالدين 
االفالس وانها ما انفكت ترتقب صدقات صندوق 

النقد الدويل.

* الثورة المأزومة
الثقافة  وزيرة  االخرض  لطيفة  الدكتورة  العنوان حارضت  تحت هذا 
كاشفة  الرتاهن  يف  الثورة  وضع  الضوء عىل  تسليط  حاولت  إذ  السابقة، 
اختناق  التي زادت يف  التحديات  النفق بحكم حجم  طبيعة سريها نحو 
االخرض،  الدكتورة  ذاته، كشفت  السياق  ويف  وتطّورها  اوكسجني حريتها 
يعلن  ومل  الرصاع  آليات  يْستْوف  مل  انه  بحكم  يقفل  مل  الثورة  مسار  أن 

خسارة املعركة.
ويف املحور الثاين من محارضتها توقفت الدكتورة لطيفة يف تونس بعد 

مرور عرش سنوات عىل الثورة واملتمثلة حسب مقاربتها يف:
ـ دولة منهوكة السلطة والنفوذ ويف طريق 

مفتوح باتجاه العجز.
عىل  سيطرتها  فقدان  يف  آخذة  دولة  ـ 

مجريات األمور.

حول  نقدية  خواطر   *
دستور 14

القانون  أستاذ  بنّي  مداخلته  مستهل  يف 
نتاج  اللغامين، ان دستور )14( هو  العام سليم 
جمعت  سياسية  هيئة  عمل  وحصيلة  لثورة 

نّوابا ينتمون إىل تيارات مختلفة تحركوا وسط ظرف سيايس متوتر بفعل 
محارضته  من  الثاين  الباب  ويف  واالغتياالت،  واالحتجاجات  املظاهرات 

تعرّض االستاذ سليم اللغامين اىل خصائص احكام الدستور:
ـ دستور متقّدم يف بعض احكامه باعتباره قد جاء 

إثر الثوة 
النظام  دستور  أنقاض  عىل  جاء  دستور  ـ 

السابق، فاكتنفته الريبة وانعدام الثقة.
ـ دستور حاّمل أوجه  قابل للتأويل خاصة يف 

ما تعلق بقصتي الهوية واملرأة باالساس.
االجيال  حقوق   )14( دستور  جمع  ولنئ 
الثالثة القضائية منها والفردية، إال انه مل يتعرض 
ان  ذلك  االعدام  يُلْغ  ومل  االقليات  حقوق  إىل 
تعلقت  قد  الدستور  هذا  بها  اتسم  التي  الريبة 

الربملان  الجمهورية( وباالستفتاء وبحّل  التنفيذية )رئيس  بالسلطة 
وبتوزيع االختصاصات بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

فقط  تقيّد  قد   )14( دستور  ان  العام  القانون  استاذ  وأضاف 
باستعامل مصطلح املواطنات واملواطنني يف فصله )46( 

كام انه مل يدرج مبدأ املساواة رصاحة.

* االزمات االقتصادية
الوزير السابق للاملية والخبري االقتصادي حكيم بن 
حمودة حاول يف مداخلته ربط خطوط الطول بخطوط 
العرض يف مجمل مظاهر االزمات االقتصادية وأسبابها 

العميقة.
األبعاد،  متعددة  مقاربة  له  حمودة،  بن  حكيم 
اكادميي  نظري،  هو  ما  بني  العنارص،  متداخلة 

وبني ما هو ترشيعي واقعي. حكيم بني حمودة الذي خرّي السلطة 
ـ  املايل  املعطى  يقارب  نقدي  علم  رجل  ظل  واملالية،  السياسية 
االقتصادي يف سياق غياب سياسة تنموية شاملة واسرتاتيجية تنهض 
عىل أفق رحب ينطلق من التشخيص فالبدائل تّم الفعل املؤسس 
واملالية  االقتصادية  لالزمات  املخيفة  املؤرشات واملتغريات  للتجاوز، 

التي شهدتها تونس عىل مدار عقد من الزمن.
حكيم بن حمودة وضع املجهر عىل الوضع االقتصادي، فاالزمات 
االقتصادية، هي باالساس افرازات الزمات سياسية تتعلق بالحوْكَمة 
التداين  واكراهات  الدينار  وانزالق  باملديونية  املتعلقة  االرقام  وما 
التفاوض  جاهزية  وعدم  السيايس  االداء  بضعف  الدولية  املالية  للدوائر 
اجتامعية  تحديات  مبا هو  التونيس  الراهن  مع  تتعاطى  ظلت معطيات 

عاجزًا كل العجز عن املعالجة الفعلية بتعطيل محركات االنتاج والتنمية 
خاصة يف حقيل الفسفاط والبرتول فمغازلة السيايس للحراك 
معّوقات  من  وزاد  االقتصادي  اوجاع  عمق  قد  االجتامعي 

التجاوز...
سيايس  بدؤه  السابق،  املالية  وزير  عند  التجاوز  آفاق 
من  غاية  عىل  اقتصادية  ازمات  ونتائجه  اجتامعي  وأثره 

التعقيد.

* احياء ذكرى لقاء تفكير حول 
أزمة التراهن

األخ محمد املسلمي االمني العام املساعد املسؤول عىل 
الفتة،  مبداخلة  االشغال  الفتتاح  قدم  العاميل،  والتثقيف  النقايب  التكوين 
بنّي من خاللها ان احياء الذكرى العارشة للثورة متثل لدى االتحاد العام 
حدث  ما  حول  النخبة  مع  للتفكري  لقاء  للشغل  التونيس 

وحول األزمة الرّاهنة.
األخ محمد املسلمي الحظ غياب البعد االحتفايل بفعل 
ذبول التوهج السيايس وسيطرة الجائحة مربزًا يف السياق ذاته 

املسافة التي رسمتها النخبة بعدم طرحها االسئلة الحارقة.
مقاربة األخ محمد املسلمي مل تلغ قصدا البعد السيايس 
الدولة  لسري  واملعطل  السيايس  النظام  بضعف  املتسم 
ظاهرة رئاسة خارجة عن التغطية وبرملان ما »أنزل الله به 
برملان  تجاذبات حزبية داخل  أسرية  من سلطان« وحكومة 

. متَشظٍّ
املعاين ملا حدث  املسلمي جاء عىل جوهر  األخ محمد 
والحيف  السيايس  االستبداد  الدولة من  تحرير  بهدف  14 جانفي 2011 
االجتامعي وترّهل الدولة وخلص االخ محمد املسلمي إىل التأكيد عىل ان 
الحصيلة كانت عكسية ألهداف الثورة نتيجة االنحراف يف املسار والتمكن 

من السلطة الستهداف الدولة ورضب أحزمتها وهي:
اإلعالم والجامعة والثقافة والرّاية والتاريخ الوطني.

التعّدي  خطورة  عىل  املسلمي  محمد  األخ  أكد  ذاته  السياق  ويف 
ما  املسلمي مع  االخ محمد  والتقى  للشغل.  التونيس  العام  االتحاد  عىل 
الثورة هي ثورة مأزومة بحكم  الدكتورة لطيفة االخرض بأن  اليه  انتهت 
مسارها الذي ال يجد طريقه إىل القرار إذ مل تفرز االنتخابات سوى قوى 
مناهضة الرادة التغيري غاب عنها التجاوب بني الفضاء السيايس والفضاء 

السيوسيولوجي.

في ندوة نظمها اتحاد الشغل:

بعد مرور 10 سنوات على 14 جانفي
ثغرات دستورية... هيمنة الشعبوية وثورة مأزومة
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رسائل واضحة اىل السياسيني 
اتهام  إىل  للحكومة  الداعم  الربملاين  التحالف  ممثلو  سعى  وفيام 
املحتّجني بإثارة الفوىض، واالرتهان ألجندات مشبوهة، يعتقد سياسيون 
معارضون وخرباء أن األمر يخرج عن دائرة املؤامرة، أو اتهام هذه الجهة 
الحاكمة يف  السياسية  الطبقة  فشل  أعمق، وهو  ما هو  إىل  السياسية، 

قيادة البالد.
الطبقة  إىل  واضحة  برسائل  تبعث  االحتجاجات  أن  هؤالء  ويرى 
مطالب  إىل  تلتفت  ومل  الرصاعات  يف  الوقت  أمضت  التي  السياسية 
الفئات الضعيفة، وخاّصة الشباب، الفئة املترضرة من منوذج اقتصادي 
الشغل  طالبو  فيه  يزداد  الذي  الوقت  يف  وظائف  يوفر  ومل  منتج  غري 

سنويا باآلالف.
العاصمة  تونس  بينها  من  البالد  يف  وواليات  مدن  عدة  وتشهد 
وسوسة والقرصين وأريانة أحداث شغب واحتجاجا عىل تردي األوضاع 
حي  منطقة  خاصة  وشهدت  واملحسوبية.  الفساد  وانتشار  االقتصادية 
التضامن بالعاصمة مواجهات بني قوات مكافحة الشغب وشبان وأطفال 
الغاز،  قنابل  بإلقاء  األمن  قوات  ردت  بينام  بالحجارة،  الرشطة  رشقوا 
واستعملت الرشطة أيضا خراطيم املياه. وشهدت منطقة املنهيلة أيضا 
الطرق.  إغالق  وحاولوا  سيارات  إطارات  املحتجون  وأحرق  مواجهات، 
االئتالف  وقوى  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  املتظاهرون  وحمل  
الحاكم مسؤولية تردي الوضع االقتصادي بالبالد والذي أدى إىل تأجيج 
احتجاجات اجتامعية متواصلة تشهدها البالد منذ نهاية األسبوع املايض. 
الواضح أن الجدل بشأن توقيت االحتجاج، ليال أو نهارا، ال ميكن  ومن 
أن يحجب حقيقة األزمة، وحقيقة أن الشباب قد فقد ثقته يف الطبقة 

السياسية الحاكمة.
الرشطة  إن  الحيوين  خالد  الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
أنحاء  بأعامل شغب يف مختلف  ما وصفته  بعد  اعتقلت 632 شخصا  
البالد شملت أعامل نهب وهجامت عىل املمتلكات. كام قام عدد من 
تحركات  عرقلة  بهدف  والحاويات  املطاطية  العجالت  بحرق  املحتجني 
املعتقلني ترتاوح أعامرهم بني 15  الوحدات األمنية، وأضاف أن معظم 

و20 عاما. فيام نرُشت قوات من الجيش يف بعض املناطق. 
وإثر هذه االعتقاالت، خرج عرشات املتظاهرين إىل شارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة، االثنني، يف احتجاج رفعوا خالله شعار »ها قد جئنا 
بالنهار«، وكذلك »ال خوف ال رعب… الشارع ملك الشعب«. كام رفعوا 
شعارات ضّد الطّبقة السياسية الحاكمة، وخاصة حركة النهضة ورئيسها 

راشد الغنويش.
واعترب هؤالء أن هذه االحتجاجات الشبابية هدفها تصحيح املسار 
واستعادة زمام املبادرة أمام من رسقوا ثورة جانفي 2011. فهذا الشباب 
يراها  التي  بالطريقة  يحتج  فهو  تسويات عىل حسابه،  بأي  يسمح  لن 
مناسبة. ومن الواضح أن االحتجاجات ترتجم األزمة التي استفحلت يف 
الربملان  من  الدولة  مؤسسات  كل  طالت  أزمة  تونس.  يف  القرار  مواقع 
هذه  أداء  مستوى  عىل  سواء  الجمهورية،  ورئاسة  الحكومة  ورئاسة 
تتفاقم  والبطالة  يزداد  الفقر  رشعيتها،  مستوى  عىل  أو  املؤسسات 

والحكومة ال تصغي إىل أحد.
الحوار الوطني واإلصالحات 

إصالحات  تنفيذ  الرغبة يف  الحاكمة عن  الطبقة  ممثيل  تعبري  رغم 
الحلول  أن  يحجب  ال  ذلك  أن  إال  الشارع،  ملطالب  تستجيب  عاجلة 
التقليدية مل تعد تفيد بذلك الحوار الوطني الذي يدعو إليه االتحاد العام 

مرّبرات  إعطاء  مبثابة  املحتجون  يعتربها  حلول  وهي  للشغل،  التونيس 
ملنح الطبقة الحاكمة وقتا أطول أكرث مام هي حلول حقيقية وناجعة. 
ورغم أن هذا الحوار من املفرتض أن يتطرق إىل إصالحات سياسية عىل 
صلة بالقانون االنتخايب وإجراءات إلنعاش االقتصاد الوطني والحّد من 
االحتقان املجتمعي، فإن البعض ال يستبعد أن يكون من بني مآالت هذا 
االستحقاق تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البالد إىل انتخابات سابقة 
ألوانها مع تزايد الغضب إزاء املنظومة الحالية املنقسمة عىل نفسها منذ 

انتخابات 2019.
افرزت   2019 يف  جرت  التي  األخرية  الترشيعية  االنتخابات  ان  إذ 
وقت  يف  السياسية  النخبة  داخل  رصاعات  إىل  أفىض  ما  مشتّتا،  برملانا 
تتصاعد أزمات ارتفاع األسعار وارتفاع معدالت البطالة عىل وقع تفيش 
فريوس كورونا املستجد. ورغم أن تونس متكنت من تفادي العنف الذي 
فيها  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  أن  إال  املنطقة  يف  بلدان  عدة  هّز 

ازداد سوءا وأصبحت البالد عىل شفا أزمة اقتصادية. 
يْن العام يف تونس إىل 89  ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يصل الدَّ
يف املائة من إجاميل الناتج الداخيل، كام أن ميزانية 2021 تبدو صعبة 
يف  لتونس  الدويل  النقد  صندوق  من  الدعم  برنامج  انتهاء  مع  اإلنجاز 

الربيع. 
ولتحقيق انفراجة يف األوضاع يشعر خاللها املواطن بحدوث تغيري 
يف أوضاعه، ال بّد من تحقيق رشوط عدة أهّمها تغيري النهج االقتصادي 
الذي ال تزال تعتمد عليه الدولة والذي كان سببا رئيسيا يف قيام الثورة 
الطاقات  عىل  التعويل  الرضوري  من  أنه  كام  عيل.  بن  نظام  وإسقاط 
مع  بالتوازي  منها  واالستفادة  الشباب  بها  يزخر  التي  واملهنية  الفكرية 
االستغالل األمثل لرثوات البالد الفالحية واملعدنية والفكرية والسياحية 

والثقافية.
الجنوح اىل ثقافة الشارع 

محمد  االجتامعي  الباحث  قال  تونس،  يف  يحدث  ما  كّل  وحول 
الجوييل أن زمن االحتجاج تغرّي من تونس منذ سنوات وتحّول من الزمن 
الكالسييك نهارا إىل أزمنة احتجاجية تدور أحداثها يف مواقيت متعددة 
من اليوم ومن بينها الليل الذي تحّول إىل فضاء يحتوي أيضا التعبريات 

الغاضبة يف املدن والشوارع التونسية.
زمنا  الليل  من  لتجعل  تلتقي  عديدة  عوامل  أن  الجوييل،  واعترب 

احتجاجيا يف تونس ومن بينها فقدان العائالت يف األحياء الشعبية واملدن 
هذه  يف  الشباب  أن  مؤكدا  أبنائها،  عىل  السيطرة  عىل  القدرة  الفقرية 
العائلية ويستغلون تفككها ويجنحون أكرث إىل  القيود  األحياء يكرسون 

ثقافة الشارع.
الفضاء  الباحث االجتامعي محمد الجوييل أن الشارع هو  وأضاف 
أهمية  عىل  مشددا  ليال  املحتجني  والشباب  املهمشة  للفئات  الحاضن 
عند  التوقف  دون  والنفسية  االجتامعية  جوانبها  من  الظاهرة  دراسة 
األسئلة األمنية »من وراء هذه االحتجاجات«. واعترب الجوييل أن املساكن 
لسكانها  بطبعها  طاردة  واملفّقرة  الشعبية  األحياء  يف  العيش  وظروف 
الشارع يف حلول  ثقافة  إىل  يفرّس جنوحهم  ما  منهم  الشباب  وال سيام 
اجتامعية وثقافية يساعد عىل احتوائهم وتخفيف البؤس الذي يعيشون 

فيه.
وطالب محمد الجوييل برضورة التعّمق يف دراسة ظاهرة االحتجاج 
أصبح مساهام  كامل  فيها جيل  نضج  التي  الثورة  من  بعد 10 سنوات 
التخريبية  األشكال  ذلك  مبا يف  واالحتجاج  االجتامعي  الحراك  بدوره يف 

منه.
االنقطاع املبكّر عن التعليم 

وألن عددا كبريا من املتابعني ملا يحدث يف تونس من احتجاجات، 
أقىص  عىل  سنة  العرشين  أعامرهم  تتجاوز  مل  املحتجني  اغلب  ان  رأوا 
تقدير، متسائلني عن وضعياتهم االجتامعية والتعليمية وعن مستوياتهم 
أن  يستبعد  ال  انه  عايف  منذر  الرتبوي  الشأن  يف  الباحث  قال  املعرفية، 
غادروا  ممن  الليلية  االحتجاجات  يف  املشاركني  الشبان  من  جزٌء  يكون 
مقاعد الدراسة يف السنوات العرش األخرية. وأفاد منذر عايف أن املنقطعني 
واألكرث  هشاشة  األكرث  الفئات  بني  من  هم  مبكرة  سّن  يف  التعليم  عن 
عرضة عىل استدراجهم ألعامل إرهابية أو تخريبية نتيجة حالة التصحر 

املعريف والفكري التي يعانون منها.
بالقنابل  التعليم  من  املترسبني  الرتبوي  الشأن  يف  الباحث  ووصف 
الفئات  تحصني هذه  املجتمع مشددا عىل رضورة  تهدد  التي  املوقوتة 
والتخريب.  والعنف  واملخدرات  الجرمية  إىل  انسياقها  ومنع  الهّشة 
وأضاف إن وسائل التحصني يجب أن تكون ثقافية فكرية حتى بالنسبة 

إىل املنقطعني عن التعليم يف سّن مبكرة.
* حياة الغامني 

الطبقة السياسية يف موقف صعب بسبب فشل خياراتها
توقيت االحتجاج، ليال أو نهارا، ال يحجب حقيقة األزمة..

يف الوقت الذي تعيش فيه تونس أزمة سياسية أساًسا، وقطيعة بني الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة 
هشام املشييش، وانقسامات عميقة بني مكّونات املشهد السيايس، تعيش أغلب املدن التونسية موجة من 

االحتجاجات العارمة التي كانت متوقعة ولكن ليس بهذا الشكل.
وقد وجهت إىل املحتجني اتهامات بتنفيذ أجندات خفية واستهداف مؤسسات عامة أو خاصة بالتخريب 
خالل املظاهرات الليلية، يف خطوة يعترب مراقبون أنها ستضع الطبقة السياسية الحاكمة يف موقف صعب بعد 
فشل خياراتها يف قيادة البالد خالل السنوات العرش املاضية. فرغم مرور 10 سنوات عىل اإلطاحة بنظام بن 
عيل٬ إثر احتجاجات شعبية حاشدة، غري ان تونس ال تزال تعاين عدم االستقرار السيايس وأوضاعا اقتصادية 

صعبة تشعل فتيل التظاهرات واالحتجاجات بني فينة وأخرى.
ويعترب شهر جانفي ذا خصوصية عند الشعب التونيس، واالحتجاجات فيه ليست وليدة ما بعد ثورة 
2011، إذ بات يعرف مبوسم االحتجاجات بسبب قانون امليزانية السنوية التي عادة ما يتّم إقرارها بني شهري 

نوفمرب وديسمرب.
وقد تعّود الناس أن يخرجوا لالحتجاج عىل طريقة إدارة الدولة للرثوات العامة للبالد، ولكن االحتجاجات 

بدأت تأخد طابعا أكرث وضوحا، ألن سطوة القوى األمنية ضعفت بعد الثورة فيام قويت شوكة املواطن ان 
صح القول، إذ أصبح قادرا عىل التظاهر والتعبري عن رأيه دون خوف أو فزع.

ويكمن الخلل عىل الصعيد االقتصادي يف إعادة حكومات ما بعد الثورة للمنهجية التي كانت متبعة يف 
مثانينات القرن املايض، مام أدى إىل استمرار املظامل نفسها والظروف عينها، وبالتايل وعىل مبدإ الحتمية فإن 
نفس األسباب والظروف سوف تؤدي حتام إىل النتائج نفسها. ونحن اليوم نعيش أزمة هيكلية بات ثقلها 

عىل كاهل اإلنسان الفقري والعادي واضحا مام أدى إىل اندالع تلك األحداث األخرية.
ولكن ومع أحقية املطالب التي ينادي بها املحتجون والتي تعرب عن رغبة الكثري من التونسيني، فإنه مثة 
تساؤالت يف أن أعامل الشغب التي وقعت ليال تستفيد منها أو تستخدمها أطراف سياسية لتحقيق مصالح 
ولكن  الليل،  من  متأخرة  أوقات  يف  بالتظاهرات  القيام  معتادون عىل  التونسيني  أن  فرغم  خاصة وضيقة. 
هذه املرة حدثت أعامل سلب ونهب كثرية، ففي يوم واحد جرى سلب أكرث من خمسني مؤسسة اقتصادية 

وصناعية وتجارية.
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فقدان الثقة
سنوات  عرش  بعد  فقَد  قد  التونيس  الشباب  أن  الجميع  لدى  معلوم 
النخبة  من  الثقة  وفقد  االجتامعية  اوضاعه  تحسني  يف  األمل  الثورة  من 
رصاعاتها  عرب  السيايس  الواقع  بؤس  عّمقت  التي  الحاكمة  السياسية 
الكعكة،  واقتسام  السلطة  اجهزة  داخل  التموقع  عن  والبحث  الهامشية 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  اهتامماتها  آخر  نخبة وضعت يف  وهي 
للمواطنني، وبالتايل فإنه من الطبيعي أن يتمرد الشباب املهّمش واملفّقر، 
ويف الحقيقة فالحراك االجتامعي مل يهدأ منذ الثورة مبا أن الوضع بقي عىل 

ما هو عليه، وملاذا سيهدأ أصال؟
باملهجر  الحقوقيني  النشطاء  وهوأحد  نعامن  ماجد  بنّي  الصدد  هذا  يف 
 2011 منذ  بالكامل  فشلت  الحاكمة  املنظومة  املنظومة  أن  لـ»الشعب« 
االجتامعية  والعدالة  الكرامة  يف  الثورة  أهداف  من  جزء  ولو  تحقيق  يف 
بالضيم  الشعور  اجج  مام  الفقرية  باملناطق  النهوض  وخصوصا  والتنمية 

و»الحڤرة« وولّد نوعا من الغضب والحقد تجاه الدولة.
احتجاجات مشروعة لها ما يفسرها

أو دعوات  توجيهات  أي  االحتجاجات بشكل عفوي ودون  اندلعت  لقد 
اىل  واالفراد  واملنظامت  األحزاب  عديد  تسارع  ان  قبل  حزب،  أي  من 
اعالن مواقفهم التي أكد بعضها تضامنه مع املهّمشني مهام كان توقيت 
إىل  نفسه  الوقت  يف  دعا  لكنه  بدوره  تضامن  اآلخر  والبعض  االحتجاج، 
ايقاف االحتجاجات الليلية وتحويلها اىل نهارية من اجل قطع الطريق امام 
املندسني الذين يسعون اىل تشويه التحركات عرب النهب والتخريب، وهي 

مواقف انعكست ايضا عىل الرأي العام بالبالد.
معدومة  مناطق  يف  اندلعت  الليلية  االحتجاجات  اغلب  ان  واملالحظ 
وتنعدم فيها اساسيات العيش الكريم والحد االدىن من الخدمات الحيوية، 
وبيئة  محيط  ومن  للرشب  الصالح  املاء  من  محرومة  مناطق  هناك  بل 

نظيفة ومن املرافق الصحية والرتفيهية.
أرسار بن جويرة ناشطة سياسية وحقوقية أكدت  لـ»الشعب« أنها تساند 
كل التحركات صباحية ام مسائية أين ما كانت هناك قضية عادلة، مبا أن 
نابعة من غضب  2021 هي  14 جانفي  اندلعت منذ  التي  االحتجاجات 
أزمة  من  ابتداء  األزمات  مع  وتعاطيها  الحكومات  من هذه  كبري  شعبي 
املمنهجة  والتفقري  التجويع  سياسة  ومن  التربعات،  واختفاء  الكوفيد 
بقيادة صندوق النقد الدويل )تدهور القدرة الرشائية، تضخم رضيبي عىل 
كاهل املواطن يقابلهم تهرب رضيبي من كبار رجال األعامل(، نابعة عن 
اإلفريقي  النادي  أحباء  بوقفة  ترصيحها  يف  وذكّرت  شديدـ  بولييس  قمع 

واإليقافات بالجملة وموت الطبيب يف مصعد املستشفى.
محدثتنا قالت إن االحتجاجات نابعة ايضا من غضب من رئيس جمهورية 
الذي »مل يتكرم علينا بخطاب حتى يف ذكرى الثورة 17 - 14 رئيس »كربت 
املنشغل فقط عىل  منتخبيه، رئيس شعبوي  إرضاء  يقدر عىل  عليه« ومل 
»البغلة« التي عرثت يف أرض العراق وشعبه بني عرثات البوليس والجوع.. 
هذه االحتجاجات بعفويتها وحتى عنفها هي احتجاجات مرشوعة فعنف 

الدولة دامئا أقوى وتحت راية القانون«، وفق تعبريها.
التي  بركات  أروى  والنسوية  الحقوقية  الناشطة  الرأي  هذا  يف  وتوافقها 
وخاصة  الجهات  عديد  تشهدها  التي  الليليّة  االحتجاجات  أن  اعتربت 
األحياء الّشعبية منتظرة ونّبه إليها الباحثون يف علم االجتامع، وهي تعبري 
عن انفجار وغضب متوقعنّي خاّصة مع تواصل التعامل األمني العنيف مع 

أبناء األحياء الشعبية.
وذكّرت أروى بركات مبا حدث يوم السبت 9 جانفي 2021 عندما توجهت 
الجامعة  أمام  لالحتجاج  اإلفريقي«  »النادي  القدم  كرة  نادي  جامهري 
اإلداري واملايل  بالفساد  للتنديد  القدم مرّددين شعاراتهم  لكرة  التونسية 

الذي أدى إىل تعرض الفريق إىل عقوبات وخطايا 
فتّم  القدم،  لكرة  الدولية  الجامعة  من  مالية 
من  ومطاردتهم  وتعنيفهم  التظاهر  من  منعهم 
وأغلبهم  باملئات  وإيقافهم  البوليس  قّوات  قبل 
من القرّص يف ظروف ال إنسانية ومهينة، مبيّنة أن 
جّل مجموعات »االلرتاس« وغريها من مشجعي 
النوادي الرياضية هم من أبناء األحياء الشعبية 
واملهن  والبطالة  للفقر  نسب  أكرث  تسّجل  التي 
مبثابة  األمنية  التجاوزات  هذه  فكانت  الهشة، 

القطرة التي أفاضت الكأس.
الصحي  الحجر  إعالن  مع  أنه  بيّنت  محدثتنا 
الشامل ملدة أربعة أيام وحمالت املراقبة واملنع 
ساعة  يف  البيت  مالزمة  ورضورة  العمل  من 
حرض  لفرض  العنيف  األمني  والتعامل  مبكرة 
الطبقة  ومع  الشعبية  األحياء  يف  خاصة  التجول 
فقد  سليانة،  مدينة  يف  الراعي  وتعنيف  املفّقرة 
وهو  والظلم  اليومي  باالضطهاد  الّشعور  تنامى 
ما ولّد الغضب واالنفجار، مربزة أن ظهور هذه 
هذا  عن  تعبريا  إال  ليست  الليلية  االحتجاجات 

االجتامعي  العنف  عىل  لإلجابة  ومحاولة  الغضب 
واالقتصادي والسيايس املسلط عىل هذه االحياء.

فهذه االحتجاجات، حسب محدثتنا، ليست معزولة عن باقي االحتجاجات 
والظروف  البولييس  والعنف  بالقمع  تنديد  من  البالد  شهدتها  التي 
االقتصادية واالجتامعية املرتدية وعنف سيايس يف مجلس نواب الشعب 
وتهديد للحقوق والحريّات، خاصة أن يف يوم 14 جانفي، اليوم الرمزي، 
عّنفت قوات البوليس جرحى الثورة وعائالت شهداء الثورة من االحتجاج 
نع عديد  يف وضح النهار ويقع إجبارهم عىل املكوث مبقّر االعتصام، كام يمُ

املناضلني واملناضالت من الوصول إىل املقر ملساندتهم.
وتنهي محدثتنا ترصيحها بأن »االحتجاجات الليليّة جاءت إجابة للتعبري 
عن عدم االستسالم لهذا القمع وهذا الوضع ورفض لسياسات االضطهاد 

يغمض  ال  حتى  الليل  يف  السلطة  وتحّد الصحاب  و»الحقرة«  والتهميش 
لهم جفن«.

هذه الرؤى يؤكدها االمني العام السابق لالتحاد العام لطلبة تونس وائل 
نهارية  احتجاجات  عن  نتحدث  ال  أن  املفرتض  من  أنه  أكد  الذي  نوار، 
ال  والقوانني  فالدستور  مختلفتني،  ظاهرتني  وكأنهام  ليلية  واحتجاجات 
يف  الحق  ومنها  والحريات  الحقوق  مامرسة  يف  والنهار  الليل  بني  تفرق 
وخاصة  السياسيني  من  كبري  جزء  يرّص  ذلك  ورغم  واالحتجاج،  التظاهر 
االئتالف السيايس الحاكم وسائر األحزاب الرجعية ومعهم أبواق دعايتهم 
يف مختلف الفضاءات اإلعالمية الرسمية وغري الرسمية عىل إدانة التحركات 

الليلية.
محدثنا قال إن التحركات الليلية تختلف عن التحركات النهارية يف كونها 

إمجاع عىل انتهاك الّسلطة حلّق مجاهري املهّمشني واملعّطلني يف العيش الكريم
رغم تباين اآلراء حول االحتجاجات الليلية:

مع اندالع موجة االحتجاجات الليلية الجارية حاليا يف عدد من مناطق البالد، رسعان ما انطلقت نقاشات، 
ومنها عىل الفضاء االفرتايض حول املوقف من هذه االحتجاجات، فربز موقفان، األول ضد هذه االحتجاجات 
ويعتربها فوضوية وتحوم حولها شبهات االندساس واالخرتاق خصوصا مع مرافقتها بعمليات نهب ورسقة 

ملؤسسات عامة وخاصة، ويجب ان تتحمل االحزاب مسؤولياتها يف الّتأطري والتوجيه.
ذاقوا  العمل  واملعطّلني عن  املهّمشني  من  لجيش  فعل طبيعية  ردود  إنها  ويقول  يساند  الثاين  واملوقف 

خياراته  نتائج  يحصد  الحاكم  والتحالف  السلطة  أي  اآلن،  وهي  وجوعتهم،  فقرتهم  سلطة  من  األمّرين 
وسياساته الالّشعبية.

املوقفان يّتفقان عىل أن البالد، ومنذ الثورة حكمتها حكومات متعاقبة أدارت ظهرها ملطالب الثورة التي 
مازال التونسيات والتونسيون يرفعونها اىل اليوم ومل يجدوا إال اآلذان الصامء وسياسات اقتصادية واجتامعية 

هي نفسها خيارات نظام االستبداد يف عهد بن عيل والتي أثبتت فشلها وثار عليها التونسيون يف 2011.

* ريبورتاج: صربي الزغيدي

* أرسار بن جويرة  *النارص البحري * ماجد نعامن 

* وائل نوار * أروى بركات
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أوال غري منظمة وغري مؤطرة من أي جهة سياسية أو 
نقابية، وهي ثانيا تحركات يقوم بها شباب يف أحيائهم 
مبا يوفره لهم الحي والظالم من حامية ومن أسبقية يف 
املواجهة مع قوات البوليس ويف االفالت من االيقاف، 
إدارة  السلطة وقواتها األمنية صعوبات يف  لذلك تجد 
ومادية  سياسية  خسائر  فيها  وتتكبد  املعركة  هذه 
االحياء  شباب  تجاه  شديدة  نقمة  لديها  يثري  ما  وهو 
ويدفعها إىل االنتقام منهم بشكل رشس مثلام يحصل 
نوار  وائل  حسب  االحتجاج  من  الشكل  وهذا  اليوم، 
مختلفة  أجيال  من  تونس  شباب  عىل  جديدا  ليس 
املدين،  )العصيان  الكربى  األحداث  لألذهان  تعيد  إذ 
أحداث الخبزة، الحوض املنجمي، الثورة 17 ديسمرب - 
14 جانفي، التحركات إثر االغتياالت السياسية..( وليس 
من قبيل الصدفة أن األحزاب الحاكمة هي دامئا اكرب 

املنّددين باالحتجاجات الليلية.
واشار اىل ان بعض هذه االحزاب تساند االحتجاجات 
الليلية عندما كانت خارج الحكم وتسارع بالتنديد بها 
عندما تكون داخل الحكم. االحتجاجات الليلية شكل 
درجة  يرتجم  الذي  االجتامعي  االنفجار  أشكال  من 
العام  امليل  امللموس عىل  التعبري  األزمة وهي  احتداد 
نحو حّل االزمة باشكال أخرى غري االشكال السياسية 
التقليدية اىل درجة التمرد. ولذلك بالذات تتّم شيطنة 
والتعاطي  النعوت  بأبشع  ونعتها  الليلية  التحركات 
معها بالقمع، ومن أشهر وسائل التشويه والتخويف 
هي تضخيم وتهويل بعض حوادث نهب الفضاءات 
بتحركات  حرصيا  ربطها  ومحاولة  الكربى  التجارية 
الليل يف حني أن عمليات النهب هي ظاهرة مالزمة 
لكل التحركات العفوية الكربى سوى كانت يف الليل 
أو يف النهار يف تونس كام يف كل بلدان العامل مبا فيه 
للتذكري  املجال هنا  العريقة«. وليس  »الدميقراطيات 

باألسباب والخلفيات االجتامعية والثقافية ملثل هذه الحوادث يف بلد يتّم 
فيه نهب املليارات من كبار املسؤولني بال حساب.

نوار أكد دعمه كل التحركات ذات املطالب املرشوعة كالتشغيل والتنمية 
والتغيري سواء كانت يف الليل أم يف النهار، مؤكدا انه ورفاقه يحاولون تأطري 
هذه التحركات يك ال تنحرف النهب والرسقة، لكن يف النهاية هذا الشعب 
هو صنيعة هذه الدولة وخياراتها ومدرستها وثقافتها وصحتها وسياستها 
االقتصادية واالجتامعية وال ميكن »أن نقول للحكام املذعورين من هذا 

الشعب إال »هذه بضاعتكم قد رُّدت اليكم«، عىل تعبريه.
احتجاجات ال مطالب لها وجب تسليحها بالوعي

هذا املوقف ال يتفق معه النارص البحري وهو إطار إداري بجهة صفاقس 
ومتابع للشأن العام، الذي اعتربها أبعد ما يكون عن االحتجاجات املطلبية 
التلقائية الثائرة عىل الوضع السائد، وإن كانت جدال كذلك، فهي مشبوهة 
من حيث الشكل ومكوناتها وما رافقها من نهب ممنهج عىل املمتلكات 

الخاصة والعامة.
أن  أهمها  ومعطيات،  اعتبارات  عدة  إىل  رأيه  يف  محدثنا  ويستند 
االحتجاجات الليلية مل تستند إىل مطلبية واضحة ومل تفرز شخصيات متثلها 
مقبوليتها،  وتدعم  بها  تعرف  إتصالية  إىل محامل  إضاف  بإسمها  وتتكلم 
كام ال وجود ملربر القتصار االحتجاجات عىل التحركات الليلية وغيابها كليا 
نهارا، يف حني أن جميع أشكال االحتجاجات متاحة يف وضح النهار، وهو 
معطى يعّزز فرضية التغطية عىل أعامل الرسقة والنهب، ورمبا استنزاف 

القوات األمنية متهيدا ملا هو أخطر.
املناطق  عديد  النارص يف  السيد  إىل  بالنسبة  التحركات  تتزامن هذه  كام 
وعّزز  تلقائيتها  أفقدها  ما  نفسها،  باألهداف  وأحيانا  نفسه  باألسلوب 
املعارضة  تكون من  قد ال  وفاعلة،  نافذة  أطراف  أنها مدبّرة من  فرضية 
بهدف  أو  والسياسية،  االقتصادية  األزمة  عىل  التغطية  بهدف  بالرضورة، 
خلق فراغ أمني، أو رمبا التشويش عىل مسارات التحقيق يف قضايا متّس 

شخصيات نافذة.
ا دستوريا، وتعبريا مواطنيا  ويف املقابل يؤكّد محدثنا أن االحتجاج يبقى حقًّ
ومامرسة دميقراطية يف إطار الضغط التعدييل للسياسات العمومية وانتزاع 
تفقري  اجتمعت من  املوضوعية قد  الظروف  أن  حقوق مرشوعة، خاصة 
وتهميش وانتهازية سياسية عىل حساب األولويات واالنتظارات الشعبية، 

لكن »يجب أن تبقى يف إطار السلمية وأن تكون مؤطرة ومهيكلة.
حق  التظاهر  ان  اىل  اشار  الليليةـ  لالحتجاجات  نقده  يف  نعامن  ماجد 
االنسان والدستور وال يحق ألي  الدولية لحقوق  املواثيق  مرشوع تكفله 
يف  ال  بدعة  ليست  الليلية  التحركات  ان  وبنّي  تجرميها،  أو  منعها  سلطة 
تونس وال حتى يف اعتى الدميقراطيات يف العامل، عديد املحطات التاريخية 
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ديسمرب 14 جانفي كذلك. 
ويعتقد محدثنا ان األهمية ال تكمن يف توقيت االحتجاج ليال أو نهارا بقدر 
ما تكمن يف شكله وطرق تنظيمه والهدف منه، فكثريا ما شهدنا تحركات 
ليلية لكنها كانت تأيت يف خضم حركة احتجاجية واضحة املعامل ذات طابع 
شهورا،  وحتى  وأسابيَع  أياما  تدوم  قد  سيايس  وحتى  اجتامعي  مطلبي 
للحراك  إسناد  عملية  الحالة  هذه  يف  الليلية  التحركات  تكون  ما  وغالبا 
العام، أو ردة فعل عىل تبعات ذلك الحراك كعسكرة القرى واملدن بقوات 
األمن، أوحمالت املداهمة واالعتقال للناشطني والتي تتّم عادة يف الليل، 
وقوى  املتساكنني  بني  مواجهات  اىل  الليلية  التحركات  اذن هذه  فتتحول 

األمن املرابطة هناك للدفاع عن حرمة أحيائهم وبيوتهم وكرامة ابنائهم.
العام، يضيف محدثنا، يقع االنزالق احيانا اىل  ونظرا إىل هشاشة الوضع 
دائرة العنف أو التخريب أو االعتداء عىل املمتلكات العامة أو الخاصة من 
قبل أفراد يرتصدون مثل هذه الوضعيات لكن تبقى مثل هذه االنزالقات 

حاالت معزولة وشاذة.
متاما  مختلفة  أنها  نعامن  ماجد  يربز  الجارية  الليلية  التحركات  وحول 
عام ذكره، »فلم نَر حراكا احتجاجيًّا أو مطالَب واضحًة، ومل نسمع حتى 

تلك الشعارات التقليدية التي تعودنا سامعها، مل نَر جّل الفئات 
العمرية أو عنرصا نسائيا فاعال كام جرت العادة، كل ما شاهدناه 
األمن  بني  مواجهات  االجتامعي  التواصل  وسائل  حسب  طبعا 
كَّر وفّر وخلع ورسقة بعض  الشباب وعمليات  ومجموعات من 

املحالت«. 
غياب التأطير

مثلام ذكرنا، فالتحركات جاءت مفاجئة، رغم ان هناك قناعة من 
الوضع  بأن  تونس  يف  والجمعياتية  السياسية  املعارضة  مكّونات 
االجتامعي مرشح ملزيد االحتقان بحكم االوضاع املعيشية املرتدية 
وتنامي الغضب من استرشاء الفساد واملحسوبية وتنامي البطالة 
واساس بطالة اصحاب الشهائد العليا والتي زادت عليها جائحة 
كورونا تفاقام خاصة مع طرد آالف العامل من الفنادق واملصانع 
وفقدان اآلالف ألعاملهم الصغرى التي يقتاتون منها وما سينجر 

عن ذلك من احتقان اجتامعي وغضب.
هذا الغضب الذي بدأ يف التفاقم مل يجد أطُرا وفضاءات سياسية، 
احزاب  تتمكن  ومل  السيايس،  الفاعل  يف  الثقة  فقد  فالشباب 
شباب  استقطاب  من  واليسارية  االجتامعية  وأساسا  املعارضة 

اصبح لقمة سائغة لالرهاب واالنحراف والهجرة غري النظامية...
التقدمية  القوى  »إن  ويقول  نعامن  ماجد  يؤكده  املشهد  هذا 
الشباب واستقطابه  احتواء  الحقيقية  عجزت عن  والدميقراطية 
وتأطريه وبالتايل انتشال هذه الفئات الواسعة من براثن اليأس 
وافتكاك  املوازين  وقلب  التغيري  عىل  قادرة  قوة  اىل  وتحويلها 
بطابعها  األخرية  التحركات  أن  معتربا  املسلوبة«،  حقوقهم 
العفوي والفوضوي أحيانا رغم األسباب والدوافع التي تفرسها 
راكمته  الذي  االجتامعي  النضال  حلقات  من  حلقة  تكون  لن 
الشعبية ولن  املناضلة ولن تضيف شيئا للحركة  عديد األجيال 
تخدم إال مصالح الرجعية وعصاها الغليضة والحّل األنسب هو 
الشعبية ويف  الفئات  التقدمية وجّل  النخب  الصفوف بني  رّص 
طليعتها نفس هذا الشباب مع تسليحه بالوعي يف نضال سلمي 
دميقراطي جامهريي واسع عىل حّد تعبري الشهيد شكري بلعيد.

الغائبة عن  األحزاب  أن  البحري مربزا  النارص  يتفق معه  االطار،  يف هذا 
املشهد والساحة نهارا، والتي سارعت بتبني وتربير هذه االحتجاجات، قد 
تكون ارتكبت خطأ اسرتاتيجيا، عىل مستوى صورتها لدى غالبية املواطنني 
العام، ورمبا كان أوىل بها أن تعزز حضورها يف الشارع  واملتابعني للشأن 
نهارا باالقرتاب من مشاغل املواطنني وتقديم بدائل مقنعة تؤهلها لتكون 
فاعلة يف املشهد السيايس عرب الصندوق، مربزا أن االحتجاج اصبح اليوم  
آلية للضغط وفضح عجز وفساد السلطة القامئة بهدف تعديل السياسات 
املؤيدين  دائرة  وتوسيع  واملواطنية  الوطنية  األولويات  وفرض  العمومية 
جريح  الوطن  لهذا  منقذا  بديال  نفسه  يطرح  ملن  انتخايب  لفوز  متهيدا 

االنتهازية السياسية وضحية اختبارات ناخبيه.
 فليتحمل األزمة المتسبّبون فيها

اآلن  تحصد  املتعاقبة  الحكومات  ان  متّفق  الجميع  أمر،  من  يكن  مهام 
مثار سياساتها االقتصادية واالجتامعية الرجعية والالشعبية التي زادت من 
الفساد بل وتورطت معه،  الفقراء فقرا ومن االغنياء غنى وسكتت عىل 
وما هذه االحتجاجات إال ناقوس خطر لشعب غاضب عىل حاكمه ولن 

يسكت عىل من ينهب خريات وثروات بالده.
والتقدمية  الدميقراطية  والقوى  املثقفة  النخب  عىل  يجب  وبالتايل 
طبقة  أمام  مصريه  يواجه  لوحده  الشعب  هذا  ترتك  ال  أن  واالجتامعية 
حاكمة فاسدة، وان تساند االحتجاجات السلمية ضّد سياسات التهميش 
آلمال  وتبديده  الشعب،  مبصري  الحكام  تالعب  وضّد  والتجويع  والتفقري 

الثورة.
كام عىل هذه القوى، وبالقوة نفسها أن ترفض عمليات الرسقة والنهب 
إىل  املحتجون  ينتبه  وان  املؤسسات،  واستهداف  االمالك  عىل  واالعتداء 

املندسني الذين يحاولون تشويه تحركاتهم ونضاالتهم.
للقوة  املفرط  باالستعامل  التنديد  القوى  كذلك عىل هذه  الواجب  ومن 
السلطة  بصمت  التنديد  مع  النشطاء  واستهداف  العشوائية  وااليقافات 
والجهات  واملفّقرين  املهّمشني  سامع  وعدم  االمني  بالتعاطي  واكتفائها 
املحرومة، وان تنطلق مبارشة يف صياغة برنامج عمل مشرتك يف ما بينها 
التونيس يف العيش الكريم  عىل حّد أدىن يطرح مشاغل وهموم الشعب 
وضامن حقوقه االقتصادية واالجتامعية، وتنزل بهذا الربنامج إىل الشارع 
للطبقة  الالشعبية  الخيارات  من  املترضرة  والرشائح  الفئات  به  وتقنع 

الحاكمة.

استنكارٌ من  صمت السلطة وتعاطيها االمني وسدّ 
أذنها أمام آهات املفّقرين وآالم الجهات املحرومة

· تنديدٌ باإليقافات العشوائية واستهداف 
النشطاء، ودعوة إىل االنتباه إىل من يقوم 

باالخرتاق وتشويه التحركات عرب النهب والسرقة
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يومها أيضا غرقوا اىل حّد االذنني كام يقال يف معاركهم الجانبية التي ال يتقنون 
أم  أوال  الديباجة  نوع  بيزنطي من  نقاش  أكرث من سنة ونصف يف  قّضوا  غريها، 
ومن  له،  موازية  ام  للرجل  مكّملة  املرأة  نوع  ومن  الدستور،  يف  قبلها  الفصول 
فصيلة الرشيعة مصدر وحيد للترشيع ام مصدر أسايس، قرؤوا علينا آية الحرابة، 
صّعدوا رئيسا للجمهورية، وعزلوه يف قرص قرطاج بال مشورة وال دور، إال أن يطلق 
العصافري يف الحديقة او يلقي بالورود يف البحر، تحالفوا مع حزبني ودّمروهام يف 
أقّل من عام، تكالبوا عىل املغانم والتعويضات واملناصب والحقائب، حتى فاحت 

رائحتهم التي تزكم األنوف.
خطوتهم الثانية كانت معروفة، الرّش يف سليانة واالغتياالت واعتصام الرحيل 
واملواجهة املحتومة مع الناس التي أرشفت عىل الجوع، ومل يكن أمامهم من خيار 

إال أن يرحلوا غري مأسوف عليهم.
مناقشة  يف  أشهرا  ضيّعوا  نفسها،  واالخطاء  نفسها  التجارب  يكررون  واليوم 
واشهرا  مقابلته رسا ألردوغان،  العراك عىل  املجلس، وأشهرا يف  رئيس  صالحيات 
الوطية«، وأشهرا عىل فّك االشتباك  أخرى عىل مهاتفته للرساج وحادثة »تلفون 
نائب، وان كان قد ُجرح  للتثبت يف جرح عىل جبني  بني عبري ومخلوف وأشهرا 
السقاط  ومثلها  الجميل  حكومة  يف  للنقاش  أخرى  وأشهرا  ُدبر،  من  أو  قُبُل  من 
حكومة الفخفاخ، وأكرث منها لتزكية وزراء للمشييش وبعدها تحويرهم واختيار 

وزراء آخرين.
ومتاما مثل ما فعلوا يف السابق، حني وقفت »الزنقة للهارب«، اختاروا الشامعتني 
عن  سابقا  قالوا  وكام  واالتحاد،  اإلعالم  الذريع،  الفشل  عليهام  سيعلقان  اللتني 
إعالم نوفمربي ومنظومة قدمية وحنني إىل عبد الوهاب عبد الله، اليوم يعيدونها 
بالنغمة نفسها مع ادخال االجندا وخط التحرير واالمارات والذين يتآمرون عىل 

الثورة وجامعة الثورة املضادة.
نفسها حول تعطيل  االسطوانة املرشوخة  يعيدوا ويكرروا  أن  أيضا  استطاعوا 
االتحاد لالنتاج ووضعه العصا يف العجلة وما إىل ذلك من فربكات جاهزة، واليوم 
حوار  اجراء  يف  يرغب  وانه  سياسيا  طرفا  أصبح  االتحاد  ان  زاوية  من  يعيدونها 
إلخراجهم من سلطة رشعية »يحسدهم عليها«، وكام لّفقوا التهم للجبهة الشعبية 
فقد وجدوا اليوم يف التنسيقيات التي تتوالد من رحمهم وأرحام حلفائهم، مشجبا 

يلبسونه ما يجري يف الليل.
ففي  الحكم،  من  الخروج  كيفية  يف  حتى  يتّعظوا  مل  أنهم  االمر  يف  الغريب 
السابق ارمتوا يف أحضان بواقي املنظومة السابقة التي كالوا لها التهم والسباب 
والتعريض واملنع والعزل، لكنهم أرسعوا اىل أحضانها طلبا للنجاة، واليوم املسار 
نفسه مع منظومة الفساد التي صعدوا عىل أكتافها وأنشؤوا دواوين يف شتمها، 
واليوم ال يرون مهربا لهم اال يف حضنها الدافئ، فهم ال يعرفون منظومات اخرى 
يلجؤون اليها، وال يفهمون ان كان سببا يف املشكل ال ميكن ان يكون هو الحّل، 
بل فقط يبحثون عّمن يلقون عليه بالمئة فشلهم، ومن يلبسونهم رداء غبائهم 

السيايس الذي ال مثيل له.
صحيح أن سنوات مرّت، وأن مياها كثرية جرت يف الجدول، وأن العامل يتغري 
كل دقيقة وكل ثانية، إال أنهم كام هم، ال يتغريون، وال يصلحون وال يُصلحون، 
ال يستطيعون حكام وال يتقنون سياسة، فقط يكّررون نفس التجارب باألخطاء 
نفسها، غري قادرين عىل الخروج من دائرة الشك والعداوة والحقد عىل اآلخر، 
من  واالتعاظ  الجديدة،  االنساق  ومجاراة  االوتار  لتعديل  مستعدين  وغري 
الواقع  مع  والتعاطي  باملختلف  والقبول  التعايش  أسس  عىل  والبناء  األخطاء 

واالستامع لرغبات الناس واالستجابة لنداء الواجب، فقط يف ما يتعلق بالنهم 
امللفات  عىل  والتسرت  الخالفات  وتغذية  للرصاعات  والحنني  للتعويضات 
والسلطة،  القوة  مصادر  هي  تلك  ان  معتقدين  املؤسسات،  يف  والتحكم 
القبضة  بّد من أحكام  نفوذ ال  أنها مراكز  الحكم عىل  آليات  يتعاطون مع 
من  بّد  ال  أعداء  مؤامرات  أنها  الشعب عىل  مع مطالب  ويتعاطون  عليها، 
القضاء عليها، ويتعاطون مع استحقاقات االزمة عىل أنه قضاء وقدر يجب 

أن يرسي عىل اآلخرين ال عليهم.
حزبني  مع  وتحالفوا  قرصه،  يف  وعزلوه  رئيسا  صّعدوا  السابق،  يف  وكام 
يوشكان عىل االندثار، ويعانيان من تهم الفساد ألحدهام والعنف واإلرهاب 
لآلخر، ونّصبوا حكومة فقط ليغريوا وزراءها كلام اشتد العراك بني قياداتهم 

حول حقيبة او حتى سيارة ادارية.
باختصار، هم أولئك، ال يتغريون وال يتطّورون، أمضوا عرش سنوات عجاف، 
جرّت الويالت والخراب عىل البالد والعباد، ومل يغرّيوا من أنفسهم شيئا، إال 
فقط، ومن باب الصدفة رّبا، غرّيوا كريّس رئاسة املجلس حتى يصبح الئقا 

بشيخ حزب بدل شيخ طريقة.

التجربة نفسها واألخطاء نفسها ويريدون حلوال من السامء
انحدار البالد بقوة نحو العنف والفوضى:

يف السنوات االوىل للثورة، جاء الصندوق باالئتالف الحاكم نفسه اآلن، مع تغيري يف بعض االسامء وبعض 
الوجوه، وأعطاهم النسبة نفسها تقريبا لكل منهم، مع فارق تقّدم الُعمر رمبا.يومها غرقوا مبارشة يف أوحال 
الحكم، اصطدموا بعامل جديد ال يعرفونه، مل يستطيعوا أن ميّيزوا بني وضعهم السابق ووضعهم ساعتها، مل 

يفهموا أن دور الضحية ال ميكن أن يستمر مدى الحياة، وأنه ال ينتج إال بكائيات ال تقّدم وال تؤّخر، وأن البالد 
ال تحتاج ُخطبا عصامء وال دروسا يف الفقه وال نحيبا عىل جور السلطان، بل تحتاج اىل سواعد تبني وعقول 

تفكّر ومال يعّمر.

* طاهر عيل  

السياسيني  من  املتاع«  »سقط  خطاب  لغة  كانت  إذا 
الجهنميّة  االنتخابيّة  الدعاية  ماكينات  أفرزت  ما  وحثالة 
رئيسه  أنظار  وتحت  وبرعاية  الشعب  برملان  قبّة  تحت 
ائتالفه  يدين  بيان  إلصدار  قمريني  شهرين  تأّخر  الذي 
العنف  لغة  عن  ونيف  سنة  منذ  تخرج  مل  لغة  اإلرهايب، 
التي  والجسديّة  واللفظيّة  الرمزيّة  وأساليبه  أشكاله  بكّل 
أن  تنتظرون  فبامذا  محمودا.  اجتامعيّا«  »تدافعا  يعتربها 
يخاطبكم أبناء الشعب يف مدن الداخل املنسيّة ويف أحزمة 
الفقر والتهميش املدينيّة الذين تلفظهم منظومة التعليم 
الصدئة وبرامج الدولة الخربة سنويا بئات اآلالف ليلتحقوا 
بطوابري املعطّلني والئم لإلرهاب والجرمية وإدمان كل أنواع 

املخدرات وضحايا لعصابات الهجرة غري النظاميّة؟ 
أو  ناعمة  حضاريّة  بلغة  يخاطبونكم  أتراهم 
لها  مرخص  رسميّة  مسريات  يف  الخروج  »بكرنفاالت« 
الغربيّة  الدميقراطيات  أعرق  طريقة  مؤطّرة عىل  ونهاريّة 
أو بأسلوب »النخب املخمليّة« حيث توزّع »باقات الورد« 
عىل فرق األمن الجمهوري املحايد واملهنّي جدا التي تؤطر 
ألعوانها  يبتسمون  ال  وملَ  مدنيّة،  روح  بكّل  احتجاجهم 
املنحدر أغلبهم من مربعات البؤس والتمرّد نفسها؛ املدن 
الغاضبة  والدواخل  املحبطة  الحانقة  واألحياء  الهامشيّة 
فرصة  البولييس  الجهاز  إىل  االنتامء  يف  ويرون  اليائسة 
املبتورة،  وأحالمهم  االجتامعيّة  خيباتهم  عن  للتنفيس 
وترصيف فائض العنف الرسمي. أم تراهم يكتفون بقراءة 
بيانات نقد سياسيّة عقالنيّة عىل مسامع ممثيل الحكومة 

الجّديّة  واملطالب  البّناءة  املقرتحات  من  بجملة  مدّعمة 
املرتّبة واملبّوبة حسب األولويات الوطنيّة لحكومة اإلنجاز 
املستقلّة بنكهة الوسادة. مطالب لن يكون مصريها أفضل 
من مصري عرشات الوعود االنتخابيّة لزمرة املتحيّلني باسم 
»تأميم  أو  النمط«  عىل  »الحفاظ  أو  الحّل«  هو  »اإلسالم 
الجّنة  »استعادة  أو  الفقر«  »مقاومة  أو  وامللح«  النفط 
إىل  وصولهم  بعد  ترفع  مل  كأن  تنىس  والتي  النوفمربيّة« 
الربملان ومنه إىل كريس الحكم. أو لنقل تلقى مصري عرشات 
مهمالت  سلّة  يف  تنتهي  التي  الكاذبة  الوزاريّة  االتفاقات 
الحكومات املتعاقبة التي تتناسل كالفطر بعد أن تتشّكل 
خلسة يف جنح الظالم، وتعلن أيّام العطل عن قامئة نجومها 
الصدفة  وزراء  من   370 واحدة  عرشيّة  يف  بلغوا  الذي 
مصالح  خدمة  إالّ  لهم  هّم  ال  الذي  املصالح«  و»تضارب 
متهربون،  مهّربون،  أعامل،  رجال  ملناصبهم؛  رشحهم  من 
سياسيون، سفراء ومخابرات أجنبيّة، وكّل خوفهم أن يفّوتوا 
والعالقات  األموال  ملراكمة  التّوزير  فرصة  أنفسهم  عىل 
وتحسني »السرية املهنية« لضامن فرص االنتداب يف رشكات 
واالنسالخ  الطبقي  الخالص  مجزية، وضامن  بأجور  دوليّة 
إليها  ينتمي  التي  االجتامعي  البؤس  مدارات  من  النهايئ 
املحتجون واملتصّدون لهم من األمنيني، وااللتحاق بطبقة 
قلّة  استثناء  مع  لها،  ولو خدما طيّعني  األربعني  »املاّلكة« 
من الوزراء الوطنيني الذين مل يعمروا طويال وانتهوا مقالني 

أو مستقيلني.
من  ومرتزقتكم  ببغاواتكم  ورائكم  ومن  رددتم  طاملا 

تربيرا  االنتخابات  بعد  الخدم  وإعالم  املأجورة  الصفحات 
التي أفرزتها مقولة »كام يكون الشعب  النيابيّة  للنفايات 
والحكومي  والنيايب  الحزيب  الحصاد  هذا  وأّن  عليه«  يُوىّلَ 
املتحكم يف رقابنا واملسّمم لحياتنا ومستقبل أبنائنا هو ما 
أفرزه الصندوق الدميقراطي جدا بشهادة دائرة املحاسبات، 
وأّن هذا الحصاد املّر هو التعبري املطابق »إلرادة الشعب 
قاطعوا  قد  الشعب  ثلثي  من  أكرث  أن  بدليل  التونيس« 

االنتخابات.
حيائكم  قلّة  من  نفسه  القدر  عىل  سنكون  طيّب، 
ووقاحتكم السياسية، وسنجيبكم بحّجتكم املردودة عليكم 
ونقول لكم بكّل وضوح هذه االحتجاجات الليليّة الغاضبة 
إليكم« ألن »الرعيّة عىل  والغامضة هي »بضاعتكم رّدت 
وما  ظلم«  فام  ونخبه  حّكامه  شابه  و»من  ملوكها«  دين 
البالد  تجتاح  ولصوصيّة  ونهب  وتخريب  عنف  من  ترونه 
وتتصاعد  غربها  إىل  رشقها  ومن  جنوبها  إىل  شاملها  من 
حّدتها كّل ليلة و»يسهر الخلق جرّاها ويختصُم«. هي بكّل 
بساطة شعلة »طائر الفينيق« أو »عنقاء النار« التي تعود 
كّل سنة لتشعل صقيع جانفي التونيس وتذكّركم بشعارات 
االنتفاضات األوىل والثورات املغدورة من عيل بن غذاهم 
وأسالفكم  أنكم  اعتقدتم  التي  البوعزيزي  محمد  إىل 
الشعب  روح  استفاقة  مجرّد  هي  رماد.  إىل  حّولتموها 
رماد  تحت  من  تنتفض  »املا-بني«  يف  املعذبة  املّهمش 
التّهميش والنسيان. هي رجع صدى لسياسات حكوماتكم 
الفاشلة الجبانة الخاضعة، وترجمة شعبيّة عمليّة لخطابكم 

والبائس  املتهافت  العنيف  الّشعبوي  والربملاين  السيايس 
الذي ينخره التطرّف واإلرهاب وتفوح منه رائحة صفقات 
املوازنات  لها  تفّصل  التي  والسيايس  االقتصادي  الفساد 

والفصول القانونيّة عىل املقاس باسم السلطة األصلية. 
وتجرميها  االحتجاجات  إخامد  يف  نجحتم  وإن  حتى 
املتمرّد  الشعب«  »فينيق  وسيبقى  عنفا،  أكرث  ستعود 
الثائر بكل األشكال واألساليب -وإن مل تعجبكم- يرهبكم 
الوهميّة  االنتصارات  محافل  عليكم  ويفسد  ويرعبكم 
بانتقال دميقراطي عىل املقاس مفلس وهجني كّل ما فعله 
أكرث  حكمت  ملنظومة  والصدئة  القدمية  األصفاد  غرّي  أن 
للمنظومة  وبرّاقة  جديدة  أخرى  بأصفاد  قرن  نصف  من 
نفسها، لكن أصفاد التوافق مل تنجح يف خداع شعب ميسك 
 17 ذات  أبنائه  بدماء  افتّكها  حريّة  بقايا  عىل  بالنواجذ 
هو  بل  ذلك  عليه يف  فضل ألحد  وال  جانفي  ديسمرب/14 

صاحب الفضل عىل الجميع.
لكّل ذلك ستبقى ليايل ديسمرب وجانفي الباردة مواقيَت 
النتفاضة روح الشعب املعذبة واملعلقة بزفرات املناضلني 
أوبة  الشهداء األخرية ومواعيد  املعّذبني وأشواق  ومتتامت 
يقتنع  حتّى  مضاجعكم  وتقّض  لرتهبكم  التمرّد  عنقاء 
وأحفادهم  وأبناؤهم  واستورثوها«  البالد  »استملكوا  من 
وتوافقوا مع الراكبني قطار الثورة عىل تحويلها إىل غنيمة 
دون  با  مستقبال  يرىض  لن  التونيس  الشعب  إّن  بينهم. 
نصيبه من ثروته وثورته وبكرامته كاملة غري منقوصة ولو 

كره الكارهون.

* خليفة شوشان»الجزاء من جنس السياسات« ومن شابه حّكامه ونخبه فما ظلمجانفي ومواعيد الغضب: 
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التحوير  الوزاري والمساران البرلماني والحكومي

وتعود جملة تلك املساءالت اىل ما حدث يف اجتامع مكتب الربملان ورضوخ رئيس 
الربملان وتحت ضغط اعتصام نواب الكتلة الدميراطية بعد ان دخل عدد منهم يف ارضاب 
قبل  املتأيت من  الربملان وخاصة  املامرس داخل  العنف  فيه  يدين  بيان  اصدار  اىل  جوع 
التي  االعتداءات  من شهر عىل  اكرث  ُميّض  اثر  وذلك  الكرامة«  »ائتالف  نواب  من  عدد 
طالت نواب الكتلة الدميوقراطية وتراخي رئاسة الربملان يف اتخاذ موقف واضح ورصيح 
كان ميكن ان يجنب تلك الحالة التي عرفها الربملان من عطالة حالت دون انجاز جلساته 

العامة.
الكرامة«  »ائتالف  كلتة  املعلنة من قبل رئيس  الترصيحات  االنتباه هو  وما جلب 
الذي سارع مبارشة بعد اعالن بيان االدانة من قبل رئاسة الربملان والتي ذهب من خاللها 
الظهر«  يف  »طعنة  البيان  ذلك  اعترب  إذ  النهضة  حركة  مع  تحالف  اي  من  التنصل  اىل 
لكتلته التي ساندت ودعمت وانترصت ملواقف رئيس حركة النهضة دون تردد اىل حد 
بأنه  اتهم  الذي  النهضة وشيخها  بالوكالة عن  معارك  تخوض  بأنها  تنعت  اصبحت  أنها 
يغّض النظر عن الكثري من تجاوزات كتلة ائتالف الكرامة ولعل ما حصل من جدل بعد 
سفر رئيس تلك الكتلة منذ اسابيع قليلة من ابرز دالئل »العالقة املتميزة« بينها لذلك 
فإن اعالن الخيل عن االلتزامات السابقة برملانيا وحكوميا بتلك الرسعة خضعت لقراءات 
متباينة اذ اعتربها البعض مجرد ردود افعال مترسعة سيعرف شيخ النهضة كيف يحّد من 
انفالتها ويطوق تداعياتها يف هذه الظرفية التي مل تعد تحتمل املزيد من الخالفات داخل 
التحالف بعد أّن تّم إيداع رئيس حزب قلب تونس السجن وتضارب ترصيحات قيادات 

أولويّة  ان  اذ  الحكومي  التحوير  أولها  سابقة  اتفاقات  من  الحزب 
االولويات بالنسبة إليهم اآلن هي خروج رئيس الحزب من السجن 
لها  للمتحالفني معهم ال معنى  االخرى  الحسابات  كل  فان  وبالتايل 

حاليا اذا مل تكن تؤدي إىل اولوياتهم التي أرشنا اليها.
ومن هنا يتساءل املتابعون هل »اجرب« رئيس الربملان ورئيس 
بتداعياته  دراية  كان عىل  ام  البيان  ذلك  اصدار  النهضة عىل  حركة 
ستذهب  كانت  التي  األحداث  مجريات  وساير  أخّفها  اختار  لذلك 
الكتلة  نواب  اعتصام  تواصل  حال  يف  االوضاع  تعقد  باتجاهات 
الدميقراطة ويف الوقت نفسه عاد الحديث مجددا إىل طرح مسألة 
املرة  هذه  سيتحالف  الجميع  ان  اي  الغنويش  من  الثقة  سحب 
ضده وستكون املآالت مغايرة ملا سبقها لذلك اختار كام قلنا اخف 
التداعيات اي الرضوخ لضغوطات الكتلة الدميقراطية عىل »حساب« 
كتلة ائتالف الكرامة حتى تظل التوازنات كام هي الن ائتالف الكرامة 
من  مزيدا  يعني  ذلك  الن  الغنويش  منظور  من  بعيدا  يذهب  لن 
العزلة داخل املشهد السيايس الذي له خالفات واختالفات مع اغلب 
مكوناته وبالتايل يبقى التحالف الذي تقوده حركة النهضة َمالًَذا آمنا 
واملنقذ الوحيد للتموقع يف ذلك املشهد بالنسبة إىل ائتالف الكرامة.

* خطوة استباقية ملتغريات قادمة
الربملان  رئيس  ان  اعتبار  اىل  املتابعني  من  آخر  عدد  ويذهب 
إذ ماطل  الوقت  اكرث ما ميكن من  الحكومة سعى إىل ربح  ورئيس 
يف اصدار ذلك البيان املندد بالعنف من قبل عدد من نواب ائتالف 
التي مل تكن كذلك يف  العام  الكرامة حتى تتوضح له معامل املشهد 
عند  كانت  إليه  بالنسبة  املفضلية  اللحظة  ان  ويبدو  املاضية  الفرتة 
التونيس  العام  قبول رئيس الجمهورية االرشاف عىل مبادرة االتحاد 
منظوره  من  األنجع  االسلوب  حينها  ليختار  الوطني  للحوار  للشغل 
ما  هنا  ننىس  ان  دون  ومتغرياتها  االحداث  مجريات  مع  للتعاطي 
التنفيذي  الرتكيبة الجديدة للمكتب  النهضة بخصوص  حصل داخل 
للحركة وهي جبهة داخلية يرى الغنويش ان تهدئتها أمر مستعجل 
بالنسبة  اولها وأهمها  الجبهات  لبقية  يتفرغ  املرحلة حتى  يف هذه 
إليه داخل الربملان حيث حرص عىل ان يظل يف موقعه الن زحزحته 
منه له تبعات غري محسوبة لذلك اختار ضامن متوقعه داخله لتجنب 
مزيد تأليب نواب بقية الكتل عليه بانه مل يكن رئيسا للجميع بل هو 
الكرامة ومن اقرتب من دائرته وكان  النهضة وائتالف  لنواب  رئيس 

سندا له عند طرح سحب الثقة منه.
كام ان املامطلة يف اصدار بيان إدانته العنف داخل الربملان كان 
من منظور الغنويش تجنبا لتجميع القوى الرافضة لرئاسته اذ لو اصدر 
البيان منذ االنتهاء من مناقشته مرشوع ميزانية 2021 لكانت لهم 
تحركات اخرى غري الرتكيز عىل اصدار بيان االدانة لذلك احتفظ بتلك 
الورقة للمناورة وخاصة ربط املسارات ببعضها واساسا اجراء التحوير 
الوزاري الذي ميثل بالنسبة اليه ورقة يريد من خاللها فرض امر واقع 
قبل اجراء الحوار الوطني الذي تسانده أغلب مكّونات املشهد العام 
بالبالد وال يخفي املتابعون اعتقادهم ان رئيس الربملان قد اصدر ذلك 

التحوير  ترتيبات  من  تأكد  ان  بعد  البيان 
انخرام  عدم  خالله  من  ضمن  مبا  الوزاري 
الحزام الداعم للحكومة وتحديدا كتل قلب 
تونس واالصالح وتحيا تونس والتي تبايت 
كتلة  اعتربت  اذ  املاضية  الفرتة  يف  مواقفها 
يف  أولوية  ليس  التحوير  ان  تونس  قلب 
أّن أولويّتها  الوقت الحايل )أرشنا سابقا إىل 
خروج رئيس الحزب من السجن( وهي ال 

تريد ونعني الكتلة مزيد تأزيم وضعه بالدخول يف مناكفات توازنات التحوير الوزاري هي 
تعي جيدا التجاذبات بني الرئاسات الثالث.

التحوير  »تحزيب«  عدم  برضورة  تونس  وتحيا  االصالح  كتلتا  متسكت  حني  يف 
الحكوي كام يسعى إىل ذلك تحالف الرتويكا بزعامة النهضة اي بقاء الحكومة بعيدا عن 
التوازنات والتوقعات التي يريد رئيس حركة النهضة ادخالها يف دائرتها ويبدو انه فرض 
ذلك التوجه بأشكال مختلفة يف التحوير الوزاري الذي مل يقترص عىل سّد الشغورات بل 
توسعت دائرته ليشمل تعريبا ثلث تركيبة الحكومة تقريبًا وأول ما متت مالحظته يف هذا 
التحوير هو استبعاد الوزراء املحسوبني عىل القرص الرئايس وهذا ما كانت حرصت عليه 
عن  الحديث  يف  انطلقت  والتي  املشييش  لحكومة  الداعمة  للوسادة  املشكلة  األحزاب 
وجوبية اجراء هذا التحوير منذ ان منحت ثقة الربملان للفريق الحكومي منذ ما يزيد عن 

مائة يوم وقد كان يف الحسبان ان يأيت املشييش للربملان ليتم تقييم اداء فريقه يف جلسة 
عامة علنية لكن ذلك مل يحصل بتعالت مختلفة متصلة باالوضاع التي متر بها  البالد اال 
ان ذلك التقييم يبدو انه اقترص عىل دائرة التحالف الداعم له اساسا حركة النهضة وقد 
ظهر ذلك يف ترصيحات قياداتها الذين انتقدوا اداء عدد من الوزراء واعتربوهم السبب 
يف ضعف اداء الحكومي وان الوقت مل يعد يسمح مبزيد اضاعته لتغيريهم وهذا ما تّم 
خالل االيام املاضية بعد ان تباينت املواقف بخصوص القيام به من عدمه حسب رؤية 
كل طرف للظرفية الحالية اال ان ارصار قيادة حركة النهضة كان اكرب من تلك التبيانات 

والرتدد التي ابدته بعض االطراف اساسا قلب تونس لالسباب التي ارشنا اليها سابقا.
* معالجة الصعوبات الحالية...

التحالف  احزاب  الذي متوقعت من خالل  التحوير  االعالن عن هذا  تّم  أن  وبعد 
الحكومي من خالل ترشيحها لوزراء لهم عالقات منها املعلن ومنها املضمر بتلك االحزاب 
وقياداتها وهذا ما تّم تداوله منذ ان تم الكشف عن اسامئهم تطرح عدة استفهامات 
تتطلب اجابات هي اقرب اىل توضيح الكثري من اللغط املثار حول هذا التحوير وأولها 
املفتاح«  الحكومي وهي »الكلمة  الفريق  او االنسجام بني  النجاعة  القدرة عىل تحقق 
التي مل تسقط من مفردات خطابات التحالف الحكومي حتى يرفعوا عنهم الحرج أمام 
سيل االنتقادات التي وجهت إىل األداء الحكومي حيث أرصوا عىل ان بعض الوزراء فرضوا 
فرضا من قبل رئيس الجمهورية  عىل رئيس الحكومة يف بداية تشكيل حكومة وقد تّم 
القبول بهم مبدئيا إىل حني نيل الربملان وتغيريهم الحقا وهو ما تّم عىل مراحل وهذا ما 
حصل مع وزراء الثقافة والبيئة والداخلية ثم جاء التحوير لينجز بقية املهّمة وقد عربت 
ترصيحات قيادات أحزاب التحالف الحكومي عن ذلك بقولهم إن املشييش أصبح فعليا 
»متحكام« يف فريقه الحكومي بعد ان عرفت عالقته بعدد من الوزراء وأساسا املحسوبني 
عىل قرص قرطاج جفوة وتوترا وهذا ما أثر عىل متاسك الفريق الحكومي وأضعف أداءه.

وبالتايل فإن التساؤل الذي يطرح اليوم هل ان االنسجام اصبح امرا واقعا وسيون 
فاعال لحكومة املشييش الثانية ان جاز قول ذلك بعد ان استتب االمر ألحزاب الحزام او 
الوسادة التي تستند عليها هذه الحكومة وقبل ذلك هل سينال اغلب الوزارء املقرتحني 
ثقة نواب الربملان يف ظل ما ترسب عنه وجود شبهات تحوم حول البعض منهم وهو ما 
سيكون مدار جدل عند ذهابهم إىل مجلس نواب الشعب خاصة من قبل الكتل التي 
تتحفظ عىل هذه االسامء وال ترى جدوى من دخولها الحكومة طاملا انهم يفتقرون إىل 
كانوا اىل وقت قريب عىل  انهم  النزاهة ويتمرتسون وراء االستقاللية والكفاءة يف حني 
ارتباطات بأحزاب الحزام الداعم لحكومة املشييش التي اعلن يف بداية تشكيلها وكذلك 
إىل كثري من  يحتاج  ما  تحزبها وهذا  انها حافظت عىل عدم  التحوير  اجرائه هذا  عند 

االثبات.
كام أن املثار بخصوص التحوير الوزاري االخري هو مدى قدرته عىل معالجة الصعوبات 
التي تعرفها البالد وهي عديدة اقتصادية واجتامعية وصحية وقد بدت تداعياتها جلية 
من خالل االحتجاجات الشبابية املنفلتة بجهات مختلفة من البالد ترضرت منها قطاعات 
حيوية واملمتلكات العامة والخاصة مع غياب اي تأطري لهذه االحتجاجات الليلية والتي 
بدت كأنها استنساخ ملا حدث يف شتاء 2010 ـ 2011 ويبدو هنا عجز مختلف االحزاب 
عىل التحكم فيها بفعل فقدان الثقة الحاصل بني السياسيني والطبقات الفقرية واملهمشة 
السلطة  الباحثون عن مغانم  يتموقع  إذ  انتخابيا فقط  استغلت  أنها  لديها شعور  التي 
مواجهة  يف  لوحدهم  تركوا  ان  بعد  مجددا  كالمهم  لتصديق  مستعدين  غري  لذلك هم 
تداعيات الحجر الصحي الشامل الذي انعكس سلبا عىل دخلهم اليومي وتأمني معيشهم 
يف حني ينعم من استغلوا أصواتهم يف االنتخابات بالرفاه والعيش الرغيد مقابل اسامعهم 

مبناسبة وبغريها شعارات واهية ال يصدقها حتى من يرددها.
وال يخفي اغلب املتابعني للشأن العام ان هذا التحوير كانت له غايات التموقع من 
قبل أحزاب الحزام الداعم للحكومة يف مرحلة تسبق اجراء الحوار الوطني تحسبا من 
منظورهم ملا ميكن ان تحمله مآالته من مسارات ال تتامهى مع حساباتهم يف الهيمنة 
عىل الشهدين الربملان والحكومي واستدامة وضع يحقق الحزابهم مغانم عدة لكن هل 
سيضمن لهم هذا التحوير ما انتظروه منه وعقدوا أمالهم عليه يف ظل التباينات التي 
بدت تخرج إىل العلن بني مكونات ذلك الحزام الربملاين والحكومي والتي يتوقع ان تزداد 
حدتها يف ظل تطورات متوقعة يف قادم األيام هذا ما سيتابع تفاعالته املتابعون للمشهد 

السيايس للبالد.

  هل سيتحّقق التوازن »الذي تعلل به الحزم السياسي إلبعاد وزراء الرئيس«

 لطفي املاكني

كيف ستكون تفاعالت املشهد السيايس الربملاين والحكومي بعد ان متت ادانة نواب ائتالف الكرامة 
الذين مارسوا العنف عىل زمالئهم داخل مجلس نواب الشعب الذي سيكون عىل موعد ملنح الثقة 

العضاء الحكومة الجدد بعد التحوير الذي قام به املشييش نهاية األسبوع املايض؟

تحوير حكوميّ الستدامة العجز والفشل والتأزّم
تّم  وفيام  الوزارات.  نصف  تقريبا  شمل  حكومي  تعديل  إجراء  عىل  الحكومة  رئيس  أقدم 
سّد الشغور يف بعض الوزارات )الداخلية، الثقافة، البيئة(، فإنّه قام أيضا بتعديل بعض الوزارات 

)التشغيل والتكوين مثال( وإلغاء أخرى )وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية(.
وليس هذا اإلجراء مجرّد إجراء تقني وإداري بل هو يف الواقع مظهر آخر من مظاهر عدم 
االستقرار السيايس واألزمة العميقة التي متّر بها مؤسسات الحكم منذ عقد من الزمن، إذ شهدنا 
حاجياتهم  وتوفري  التونسيّني  مطالب  تحقيق  يف  جميعها  تنجح  مل  حكومة   )11( عرشة  إحدى 

األساسية، بل زادت يف معاناته ومآسيه وأوصلتنا إىل شفا الهاوية.
كفاءات  حكومة  هي  التشكيلة  هذه  بكون  سابقاتها،  كام  الحكومة،  هذه  تتبّجح  وفيام 
مستقلّة وبعيدة عن أّي شبهة فساد، فإن الوقائع تفّند ذلك. إذ أّن بعض األسامء صادرة يف شأنهم 
إقاالت من مناصبهم )وزير التشغيل املقرتح عندما كان عىل رأس الوكالة الوطنية للتشغيل منذ 
أشهر(، إىل جانب شبهة فساد ووجود تضارب مصالح يف بعض التّسميات. أّما عن »استقالليّة« 

التّسميات، فهي مغالطة كبرية، فالكّل يعلم قُرب هذه األسامء من ائتالف النهضة –قلب تونس.
إّن اتحاد أصحاب الّشهادات املعطلني عن العمل، يهّمه أن يذكّر:

- مبوقفه من أغلب الحكومات الّسابقة، إذ نبّهنا من مغبّة التّعيينات املبنيّة عىل املحاصصة 
الحزبيّة دون وجود برنامج لحّل املشاكل الحارقة ومنها ملّف التشغيل

- بتورّط كل الحكومات السابقة يف معاداتها للفئات املفّقرة واملهّمشة، وعىل رأسها املعطلون 
عن العمل

- بأّن معالجة ملف التشغيل والتنمية وردم الهوة االجتامعيّة بني الجهات والفئات تستوجب 
تحّقق  ببدائل  والعاجزة  الفاشلة  الالوطنية  االقتصادية  والخيارات  التنمية  منوال  تغيري  أساًسا 

العدالة والسيادة.
ولهذا نرى أّن:

- أّي تحوير يحتكم فقط للرتضيات الحزبيّة وال يقوم عىل تقييم موضوعي لسبب وملسبّبات 
األزمة وال يطرح برنامجا ملعالجة األزمة محكوم عليه بإعادة إنتاج وتأبيد األزمة.

- االنفراد بالّرأي وعدم توسيع املشاورات يف أّي تحوير أو تشكيل حكومي، سيزيد يف عزلة 
وزارة  إعادة  ثّم  )تنحية  الوزارات  بعض  واالرتجال يف صالحيات  االرتباك  أمام  خاصة  الحكومة، 

التشغيل دون تقديم أي مرّبر(
- حكومة تشوبها شبهات الفساد وتضارب املصالح ستعّمق التعّفن الّسيايس وتزيد منسوب 

عدم الثقة يف الطبقة السياسية، وبالتايل اتّساع الهّوة بني الّشعب والحكومة.
- التلّكؤ يف تنفيذ االتفاقات واالنقالب عىل التعّهدات )من بينها ملّف قانون 38/20، ملّف 
مربّو  البدنية،  الرتبية  والثقايف،  الّشبايب  التنشيط  العمل،  عن  املعطلني  الدكاترة  ملّف  الحظائر، 
الطفولة، وغريها من االتفاقات الجهوية )قفصة، القرصين، جندوبة، قفصة، قابس( سيعّمق عدم 

االستقرار االجتامعي والسيايس.
هذا وندعو كل منخرطينا وعموم املعطلني عن العمل لرفع الجاهزيّة وتحّمل مسؤوليتهم 
النضالية يف االنخراط يف التحركات املطلبية حول التشغيل والتنمية وفرض تطبيق االتفاقات وفتح 
األمنية  باملعالجة  أو  واملغالطة  التّسويف  بعيدا عن  واملسؤول  الجّدي  والتفاوض  الحوار  قنوات 

والقضائيّة. لن يكلّفنا النضال أكرث ماّم كلّفنا الصمت.
* عن املكتب التنفيذي
رشيف الخرايفي
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* رحبت أغلب مكونات املشهد العام مببادرة اتحاد 
الشغل إلجراء حوار وطني فأين تكمن أهميتها للخروج 

بالبالد من وضعها الحايل؟
ـ اضافة إىل قبول رئيس الجمهورية مببادرة االتحاد 
العام التونيس للشغل إلجراء حوار وطني حظيت كذلك 
مبساندة عديد االحزاب والشخصيات الوطنية يف مقدمتهم 
السيد محمد النارص وكذلك ما ُسّمي بشخصيات وطنية 
كنت من بينهم ومازلنا ننتظر مواقف اطراف اخرى من 
هذه املبادرة لكن يف الجملة ميكن القول انه بقطع النظر 
البالد يف حاجة إىل حوار وطني  القبول والرتدد فإن  عن 
الذي يعني انه عندما تتعطل املؤسسات سواء يف أدائها 
الخاص أو يف عالقاتها يف ما بينها ويستمر ذلك التعطيل 
آلية  الحوار  يصبح  خطري  بشكل  البالد  اوضاع  وتردي 
دميقراطية ألنها مبنية عىل التشاور دون ان تكون معّوقة 
الحوار  بارك  من  كل  فإن  وبالتايل  االنتخاية  للرشعية 
ثـّمن دور االتحاد وشاهدنا عىل ذلك الزيارات املتعددة 
واملتنوعة إىل مقرّه وبطبيعة الحال هناك رمزية لالتحاد 
عىل  مصداقية  من  يضفيه  ان  ميكن  وما  ووزنه  بجّديته 

الحوار الوطني.
* كيف ترى تفعيل هذه املبادرة عىل أرض الواقع؟

ـ هناك مقرتح من االتحاد نفسه املتضمن يف ورقته 
الحوارية واملنادي باللجوء إىل مجموعة من الشخصيات 
الوطنية والحكامء والخرباء والعقالء الذين يقومون بدور 
الخطوات  قطع  من  الحوار  يتمكن  يك  وتأطري  وساطة 
الرضورية والوصول إىل مرحلة القرار الجامعي لكن هذا 
مبحتوى  مرتبطة  مشاكل  تعرتضه  الذي  فقط  الشكل  يف 
الحوار نفسه وبكيفية تفعيله الذي ميثل ايضا نقطة مهّمة 

يف باب الحوار.
* ملاذا يحاول البعض الفصل بني املسارات السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية يف مجريات هذا  الحوار؟
تناول  كيفية  يف  نسبيا  املضحكة  املفارقات  من  ـ 
مطلًقا  وتناقًضا  انفصااًل  هناك  وكأن  للمسائل  التونسيني 
بني السيايس من جهة واالقتصادي واالجتامعي من جهة 
سياسية  لحظة  وهي  الحوار  انطالق  مجرد  بينام  اخرى 
واالقتصادية  السياسية  القوى  مجمل  ان  يعني  أساًسا 
التفاعل  وبرضورة  املشرتك  باملصري  تؤمن  واالجتامعية 
والتعامل املجرد مع هذه اللحظة قادر يف حّد ذاته ان يعرب 

عن إمكانية التقدم يف املسائل االقتصادية واالجتامعية.
اقتصادي  تقدم  ألي  مجال  ال  اخرى  وبعبارة 
التضارب  حدود  اىل  متأزم  سيايس  إطار  يف  واجتامعي 
واجتامعي  اقتصادي  أويل  إنجاز  كّل  وكذلك  والتعطيل 
عملية  ويسهل  البالد  يف  العام  املناخ  عىل  ايجابيا  يؤثر 
الخروج شيئا فشيئا من التأزم السيايس العقيم غري املفيد 
وغري املنتج وهكذا هناك جدلية بني السيايس من ناحية 
واالقتصادي واالجتامعي من ناحية اخرى جدلية طبيعية 
ال مناص من التهرب منها بل االيجايب هو التفاعل معها 

والتعامل ضمنها.
إجراء  عىل  أرصت  التي  األطراف  ذاتها  هي  هل   *

التحوير الحكومي قبل الحوار الوطني؟

تكون  أن  وارد  الحكومة  مسألة  ان  املؤكد  من  ـ 
الحكومة  ليست  ولكن  الحوار  مواضيع  من  موضوعا 
الظروف  اطار  يف  الحايل  الحكومة  لرئيس  نابع  كتشكيل 
الحوار  مبآالت  مرتبط  كعامل  وامنا  فيها  يتحرك  التي 
والضامنات الحكومية إلنجاحه يعني مطلوب الفصل بني 
ماهو ظريف جدا أو توازنات اخرى يف ظل الظرف القائم 
واملعروف للجميع وبني ما سينتجه الحوار من تصورات 
وأفكار وإجراءات وبرامج وقرارات من املحتمل ان تطرح 
مسألة الحكومة والحكم اي ميكن لرئيس الحكومة وهذا 
شأنه أن يقوم برتتيبات خاصة بحكومته يف هذا الظرف 
الخصويص وهذا ما تّم يف األيام املاضية لكن هذا ال ميكن 
ان يحسب ال عىل بداية الحوار وال عىل مساره وال عىل 

مآالته.
كان  الذي  هو   للحكومة  السيايس  الحزام  لكن   *

الضاغط للقيام بالتحوير الوزاري األخري
انطلقت يف سبتمرب  االنتخابات  ان  الجميع  ـ يعرف 
يف   2020 سبتمرب  يف  تشكلت  املشييش  وحكومة   2019
ما  االنقسام واالخذ والرد والتعرث مل نرها يف  ظروف من 
سبق رغم خصوصية الوضع وهو ما اوصلنا إىل تصويت 
فيها  لديهم  يكون  ال  ان  رشيطة  حكومة  عىل  األحزاب 

اوضاع   فرضتها  السياسية  علوم  يف  سابقة  وهي  وزراء 
تونسية معروفة.

لكن حكومة املشييش التي اقرتحها رئيس الجمهورية 
ثقة  نال  االحزاب  من  جملة  من  االحرتازات  صاحب 
الربملان من قبل األحزاب املحرتز عليها من ِقبل الرئاسة، 
من  رهينة  السلطة  يف  وجوده  ان  يعرف  واملشييش 
صوتوا له يف الربملان وهو ما يفرس التناقضات الظاهرية 
هي  الواقع  ويف  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني 
انتخابات  به  باحت  ما  نتيجة  وأوسع  أعمق  تناقضات 
2019 وبالتايل ان يكون ألحزاب الحزام الداعم للحكومة 
مواقف بخصوص التحوير الوزاري الذي تّم مؤخرا فهذا 

يف  املاضية  األيام  خالل  ترجمته  أما  االشياء  طبيعة  من 
الواقع فذلك فيخضع لتوازنات تتجاوز املشييش وأحزاب 

الحزام الحكومي.
* هل تعتقد يف متاسك التحالف الذي تقوده النهضة 

يف ظل األوضاع الحالية؟
ـ ما يجب توضيحه ان النهضة تطور خطابا يف ظاهره 
مبنّي عىل مبادئ دميقراطية بينام تتحرك براغامتية عىل 
من  تونس  بقلب  يربطها  ما  وهو  القوى  موازين  أساس 
حيث هو جمع سيايس مّكن النهضة من ان تعترب نفسها 
وكأنها األغلبية وماسكة بالحكم او بالسلط التنفيذية يف 
جزئها األكرب أي ان االمر متوقف عىل حسابات سياسوية 
والدليل عىل ذلك ان النهضة وغريها من املشاركني معها 
عن  وال  وزرائها  عن  ال  مسؤولة  غري  حكومة  يساندون 
برنامجها فكيف يترصفون يف مثل هذه املعادالت ال أحد 
التي هم  بالوضعية  الكفاية  قدر  واعون  يدري هل هم 

عليها.
* ما تفسريك للتجاذبات الحاصلة يف املشهد السيايس 

ومحاولة استدامتها؟
التي  االنتخابات  نتيجة  هي  الحاصلة  التجاذبات  ـ 
غياب  إىل  أدى  وانقسامي  ترشذمي  ملسار  تتويجا  كانت 
الربملان  الحد  األدىن املطلوب من االنسجام سواء داخل 
او بني  الربملان والرئاسة يعني ان التجاذبات هي نتيجة 
ملسرية ومسار انهيار نداء تونس والذي ترك فراغا مهوال 
بني عىل  ما  ان عموم  نقول  يجعلنا  الوطنية  الساحة  يف 

فراغ بقي فراًغا.
أن يكون هناك نقد تجاه االسالم السيايس فهذا غري 
جديد ظل مطروحا منذ سبعينات  القرن املايض وسيبقى 
مطروحا لكن القضية ليست يف احتالل االسالم السيايس 
ملواقع ال يستحقها الننا ال نرى ماذا قدم هذا التيار للبالد 
باالساس  املسألة  االوىل وامنا  املراكز  وللوطن حتى يحتل 
يتواصل  والذي  والحداثية  الوطنية  القوى  تحطيم  يف 
بالزعامات الفارغة وبالتنكر النتفاضة الشعب وثورته عىل 
النظام الذي عجز عن تجاوز حدوده التي وضعها لنفسه 
بنفسه وبالتايل فإن الحّل كان وال يزال وسيبقى يف قيام 
الخط الوطني املجّدد الذي يحافظ عىل مكاسب الدولة 
الوطنية واالستقالل دون غّض النظر عن نواقصها الخطرية 
صعوباتها  عن  النظر  بقطع  الكرامة  ثورة  يتبنى  والذي 

الكبرية.
يسعى  التي  التجميع  ملحاوالت  قراءتك  هي  ما   *

البعض إىل القيام بها داخل العائلة الوسطية؟
ـ تونس يف حاجة إىل قيادة سياسية جديدة وجدتها 
يف لحظة ما من الباجي قائد السبيس ونداء تونس قبل ان 
وقلة  التاريخي  البناء  إىل صعوبات  نظرا  املركب  يتحطم 
التجربة لكن املسألة نفسها بقيت مطروحة ورمبا ستكون 
هناك حاجة إىل تغيري املنهجية فإىل حد اآلن كنا نتجمع 
لنجد فكرة بعدها، بينام املطلوب اآلن هو تقديم  الفكرة 

ثم حولها نتجمع.
ألّن من مفارقات الثورة أنها مل تكن البالد من حوار 
وطني معمق ومنهجي ومتكامل ملرشوع جديد لجيل أو 

جيلني وليس لبعض املسائل الحينية عىل اهميتها وقدمت 
شخصيا مساهمة يف كتيّب يف شكل أرضية متثل مدخال 
ميكن بتطويرها ان تتحول إىل موضوع التقاء وطني يعيد 
صياغة الوطن وطموحاته والتحديات التي املطلوب مّنا 
فيها  الخوض  لكن  كثرية  وهي  فيها  والنجاح  مواجهتها 
عملية رائعة ألن تونس ثرية وقوية ولديها تاريخ وشباب 
رضب  عىل  قادر  ثقايف  وبعد  وابداع  وكفاءات  ونساء 

الرداءة يف العمق والخروج من املتاهات الفارغة.
املبادرات  هذه  مثل  نجاح  يف  تعتقد  وهل   *

بإعتامدها املنهجية نفسها؟
للمبادرات ان تجد لنفسها منهجية عمل يك  ـ البد 
تنطلق من القليل املوجود والذي ال يزال يف ظروف غري 
كافية لتطويره وتصليب عوده وتعميق محتواه وتدعيم 
الوطنية  االنقسامات  نتجاوز  حتى  وإشعاعه  تواصله 
الشباب  البالد وهي خطرية منها ماهو بني  املوجودة يف 
ونزعة  الدولة  من  املوقف  وكذلك  السياسية  والطبقة 
املجتمع  بني  الثقة  مسألة  هناك  ان  صحيح  تحديها 
والدولة لكن الحّل ليس يف تحدي الدولة وامنا يف إعادة  
إرساء  هو  مستقبال  النجاح  ومفتاح  رس  ألن  الثقة  بناء 

الثقة بني الدولة واملجتمع.
السيايس  النظام  لتغيري  متعددة  دعوات  هناك   *

باتجاه تدعيم االستقرار فكيف تقّيم هذه الدعوات؟
ـ هناك نوع من املبالغة يف أنه إذا مل ينجح املحتوى 
مضطربا  املحتوى  يبقى  لو  بل  الشكل  مشكلة  فتلك 
عىل هذا النحو فلن يجد اي شكل مؤسسايت أو انتخايب 
للنجاح ما يعني ان هناك هروبًا من الواقع املشخص يف 
نحو  للهروب  موّحد  غري  والوطن  مقّساًم  املجتمع  كون 
هذا  اصالح  عىل  الحكم  الشكال  خاصة  قدرة  اضفاء 
الوضع بصعوباته الكبرية ما يعني ان االجتهاد يف االشكال 
يتطلب اعطاء االهمية األوىل ملحتوى الحكم اي املرشوع 
للرثوة  العادل  والتوزيع  االقتصادي  والنمط  املجتمعي 
مع  يتناىف  ال  مبا  املهّمشة  بالجهات  والنهوض   والتنمية 
دون  األسلم  االنتخابية  او  الدستورية  االشكال  يف  النظر 

قلب ُسلّم األولويات.
مؤسسات  تعطل  تواصل  من  خشية  هناك  لكن   *

الدولة وتأثرياتها السلبية التي مل تعدخافية عىل أحد...
شكل  إىل  إضافة  املؤسسات  تعطل  يف  األصل  ـ 
املؤسسات  تعطل   يف  االصل  أن  يف  يتمثل  الدستور 
تحسبات  هناك  ان  يف  يتمثل  الدستور  شكل  إىل  إضافة 
خارج  جوهرية  خالفات  هناك  ان  كام  إدخالها  ميكن 
اطار الدستور متصلة بنظرة الفاعلني يف املشهد السيايس 
القول  ميكن  ال  وبالتايل  واالنتخابات  واالحزاب  للدستور 
ان الدستور التونيس معطّل ألن الدستور غري صالح وامنا 
هناك تصورات تتجاوز حتى الدستور نفسه الذي انتخب 

عىل أساسه الجميع مبن فيهم رئيس الجمهورية.

بوجمعة الرميلي لـ »الشعب«

  رمزية االحتاد ووزنه وجديته ستضفي مصداقية عىل احلوار  
اعترب بوجمعة الرمييل ان مكانة االتحاد العام التونيس للشغل ورمزيته ووزنه ستضفي مصداقية عىل الحوار الوطني وهو ما دلت عليه الزيارات 
املتعددة واملتنوعة من قبل االحزاب والشخصيات اىل مقره املركزي وبني يف الحوار الذي خص به الشعب انه ال ميكن الفصل بني املسارات السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية لتالزمها وتأثريها املبارش عىل بعضها.
كام توقف بوجمعة الرمييل عند العالقة املثرية بخصوص التحوير الوزاري الذي تّم قبل اجراء الحوار الوطني والتداعيات املرتتبة عن ذلك اضافة 
اىل العالقة القامئة بني رئاسة الحكومة والحزام الداعم له الباحث عن التموقع يف ظل تجاذبات متواصلة واىل ذلك مساعي تجمع االحزاب الوسطية 

استعدادا لالستحقاقات االنتخابية املقبلة وكذلك الحديث عن رضورة تغري النظام السيايس لتحقيق االستقرار الذي تحتاجه البالد.

* لطفي املاكني  

 التغيري الحكومي ال يمكن أن يُحسب ال على بداية الحوار وال على مساره وال على مآالته

اقتراح االتحاد 
االعتماد على 

شخصيات وطنية 
سيمكن الحوار 

من قطع الخطوات 
الضرورية والوصول 
إلى القرار الجماعي
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اختار هشام املشييش رئيس حكومة التيكنوقراط ادخال 
تعديل  وهو  االخرية  العرشية  يف   17 رقم  هو  تعديل 
يدخل يف خانة تحقيق االرقام القياسية مبا ان الحكومات 
املتغرية يتم تعديلها كل 7 اشهر وهنا يقفز السؤال االهم 
اي تداعيات للتحوير عىل املشهد الربملاين والسيايس كام 
غليانا  البالد  فيه  تعرف  زمن  يف  جاء  التعديل  هذا  ان 
واحتجاجات وصدامات ليلية مام يهدد السلم االجتامعي 
وهو ما دفع  االتحاد العام التونيس للشغل إىل إصدار 
املطالبة  مع  الهدوء  إىل  الدعوة  وبالتايل  للتهدئة  بيان 
بالحقوق املسلوبة زمن االرتفاع الجنوين لالسعار وزمن 

الوباء الذي مير به العامل بأرسه.
التعديل الحكومي وهو محور حديثنا جاء يف غري موعده 
وال ندري حقيقة ملاذا سارع املشييش نحو هذا االختيار 

خاصة أن اغلب القادمني وراءهم اكرث من نقطة استفهام كام ان التمهيد 
نفس  اىل  تحتاج  املشييش  حكومة  ان  بقوله  الغنويش  راشد  بدأه  الذي 
برسعة  تغيري حكومته  إىل  املشييش  دفع  لنقل  أو  املشييش  جديد جعل 
قياسية من حكومة تكنوقراط اىل حكومة احزاب وخاصة احزاب الربملان 
التي تدافعت الجل ضامن مصالحها من خالل االسامء املستفيدة من هذا 
التعديل او لنقل التغيري ولو اردنا توقفا امام االسامء الوافدة فإن اكرث من 
سؤال يطرح امامها فمثال وزيرة امالك الدولة السيدة ليىل جفال ما هي 
مآخذ هشام املشييش عليها وما هي اخطاؤها ليتم التخيل عنها وبالتايل 
تغيريها بالوافد الجديد عبد اللطيف امليساوي القايض العقاري ووايل بن 
عروس سابقا فام هي اضافته ونحن نعرف انه قريب من حركة النهضة 
تم  التي  الجميل  الحبيب  نفسها يف حكومة  للوزارة  تم طرحه  وهواسم 
اسقاطها وللذكرى وللمذكرة نقول ان حركة النهضة كانت تربأت منه يوم 
كان يف حكومة الجميل مؤكدة ان اختيار امليساوي هو اختيار حر للجميل 
وها ان قاعدة »املية تكذب الغطاس« تأكدت وتأكد معها توجه النهضة 
نحو بعض املقربني منها وال اعتقد جازما ان امليساوي سيغري شيئا يف داخل 

وزارة امالك الدولة.
السابق  الوزير  أحمد  بن  النهضة كذلك شهاب  القريب من  الثاين  االسم 
وكذلك  الحديدية  للسكك  الوطنية  للرشكة  العام  املدير  والرئيس  للنقل 
»السيباكس« وجدناه معينا عىل رأس وزارة البيئة والشؤون املحلية ويبدو 
غري  مكان  يف  وضعه  الذي  املشييش  أمام  ضيقا  كان  االختيار  هامش  أن 
اىل  وصوال  االيطالية  النفايات  ملّف  نتذكر  ان  يكفي  مكان  وهو  مكانه 
عديد امللفات االخرى أهمها تضارب مصالح رئيس الحكومة السابق الياس 

الفخفاخ ونحن نعتقد ولو أن بعض االعتقاد شك يف أن تنصيب شهاب بن 
احمد عىل رأس هذه الوزارة يأيت يف سياق الرد عىل من طالبوا بإبعاده من 
الرشكة الوطنية للسكك الحديدية ليتجىل املشهد بشكل واضح وهو تعيني 
عىل قاعدة األقربون االوىل بقضاء املصالح وعدم فتح ما تبقى من امللفات 

التي ترافقها نقاط استفهام كبرية.
والرياضة كامل  الشباب  وزير  يهم  الكالم  للكثري من  املثري  الثالث  االسم 
دقيش الذي خرس مكانه السابق عىل رأس جامعة املالكمة بأن عينوه وهو 
ال يعلم كوزير ثم سحبوا منه البساط ألنه كان ضعيفا يف تناوله مللف ما 
الشابة  الجريء عىل هالل  التي سلطها وديع  التاريخية  يسّمى باملظلمة 
وها إن هذا امللف يكشف مستور التعيينات والرتشيحات لخطة وزير بال 
حقيبة واال ما سبب إقالة كامل دقيش لو مل يكن رصاعه الخفي مع وديع 
الجريء الذي ثبت للعيان ان عديد االحزاب تحميه وتدفعه إىل البطش 
واالنتقام من خصومه ان لزم االمر واقالة كامل دقيش رسالة خفية ملحرز 
اجهزة  اىل  منه  اقرب  الجريء  وديع  ان  ويعرف  حدوده  ليالزم  بوصيان 

الحكم يف تونس.
وزير  الزواغي  يوسف  القالقل هو  من  الكثري  الذي الحقته  الرابع  االسم 
يف  النهضة  ورشحته  للديوانة  الحايل  العام  املدير  وهو  املقرتح  العدل 
عىل  التعليق  مؤونة  يكفينا  وهذا  الداخلية  لحقيبة  سابقتني  مناسبتني 

توجهات املشييش.
الحكومة هشام  رئيس  به  دفع  الخريجي  أسامة  املهندس  الفالحة  وزير 
اسامة  بجدارة  القتناعه  سافاري«  »آالن  وزارة  اىل  للعودة  املشييش 
الوزيرة  امام ضعف  تحمل مسؤولياتها  وبالتايل  الوزارة  بإدارة  الخريجي 
مكتوب  نص  قراءة  عن  النواب  مجلس  يف  عجزت  التي  البحري  عاقصة 

باللغة العربية ويف هذا تأكيد عىل ان اختيارات هشام املشييش منذ البدء 
كانت خاطئة وان الكاستينغ الذي أخضغ بعضهم له مل يكن يف مستوى 
االنتظارات العامة فام بالك بالخاصة بعيدا عن كل هذا ال ندري حقيقة 
ملاذا ضّم املشييش وزارة التشغيل والتكوين املهني اىل وزارة الرياضة وال 
ندري ما هو تقييمه لتلك املغامرة غري املحسوبة بعد أن فكك منظومة 
التشغيل فكيف له اليوم ان يجمعها بوزير جديد تالحقه تهّم التورط يف 
7 ملفات فساد واسمه يوسف فنرية وله ملف مفتوح امام القضاء بعد 
أن متّت إقالته من مهاّمه كمدير عاّم للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل 

املستقل.
نأيت اآلن اىل ثنايئ قلب تونس وهو ثنايئ مقرب بشكل من االشكال من 
عديدة  بتهم  السجن  يف  القابع  القروي  نبيل  الحزب  رئيس  اي  رئيسه 
ثانيا ما  لكن االهم من الذي اقرتح االسمني عىل املشييش هذا أوال؟ ثم 
عالقة زكرياء بلخوجة وزير الرياضة املقرتح وهو مستشار سابق لرئيس 
الحكومة هشام املشييش مبلف الشباب والرياضة حتى ان كان مقربا من 
عائلة بلخوجة التي سبق لها ان ترأست مستقبل املرىس هنا علينا التأكيد 
ان تعيني زكريا بلخوجة يأيت يف سياق التعيني الجل التعيني ألنه بعيد عن 
القطاع مهام حاولوا تقريبه اليه وهنا نقول بأعىل اصواتنا انه تعيني خاطئ 

ألن األهم ان يحافظ رؤساء الجامعات عىل الغنائم وعىل ماملكهم.
اما سفيان بن تونس وزير الطاقة واملناجم املقرتح من حزب قلب تونس 
وهو عضو يف الحملة االنتخابية الرئاسية لنبيل القروي فهو من القيادات 
وزيرا  يكون  أن  به  أُريد  وإمنا  خارقة  كفاءة  نخاله  وال  للحزب  املؤسسة 

حزبيا إرضاًء لكتلة قلب تونس وكفى.
* رمزي الجباري

شارك املئات من األهايل مبنطقة الرقاب من والية سيدي بوزيد يوم الثالثاء 
يف تجّمع شعبي ومسرية انطلقت من مقّر االتحاد املحيل للشغل بالجهة، 
بالسياسات  وتنّدد  الكريم  والعيش  بالتنمية  تطالب  شعارات  ورفعوا 

الالشعبية للسلطة القامئة.
املسرية شاركت فيها عديد الرشائح والفئات إىل جانب النقابيني والعامل، 
من طلبة وتالميذ ونساء وشيوخ وشباب معطل عن العمل الذين عربوا 
املعطل عن  الشباب  عادلة وحق  تنمية  الجهة يف  بحقوق  عن متسكهم 
الثورة  عائالت شهداء  اىل  االعتبار  اعادة  رافعني شعار  الشغل  العمل يف 

وجرحاها واستكامل تحقيق اهداف الثورة.
السياسية  األحزاب  من  مجموعة  اليها  دعت  النضالية  الحركة  هذه 
التقدمية وفروع املنظامت والجمعيات الدميقراطية بالجهة، والذين كانوا 
قد أصدروا بيانا مشرتكا بداية األسبوع الجاري أشاروا فيه إىل االحتجاجات 

وكيف  والفساد  الفقر  ضّد  الجمهورية  مناطق  من  عدد  يف  الجارية 
واجهها االئتالف الحاكم بالتشويه اإلعالمي والقمع البولييس واالعتقاالت 

العشوائية التي تذكّر باملامرسات نفسها يف ثورة 17 ديسمرب 2010.
رشعية  للمسرية  املنظمة  والدميقراطية  التقدمية  القوى  وأكدت 
االحتجاجات الشعبية ومساندتها التامة لها من اجل استكامل االهداف 
الحقيقية النتفاضة 17 ديسمرب 2010، ورفضها القطعي كلَّ أشكال القمع 
العشوائية  االعتقاالت  يف  املتمثلة  االحتجاجات  مواجهة  يف  البولييس 
للشباب املنتفض واملداهامت الليلية لنشطاء النضال االجتامعي والسيايس 

والحقوقي، واملطالبة بإطالق رساح جميع املوقوفني.
التي  الحكم  الرقاب حّملوا املسؤولية كاملة ملنظومة  املحتجون يف جهة 
انعكس  سيايس  فساد  من  االوضاع  اليه  آلت  عاّم  الذريع  فشلها  أثبتت 
الالمرشوط  االقتصادي واالجتامعي، مؤكدين دعمهم  الجانبني  سلبا عىل 

ملعتصمي »الحسم« املعطلني عن العمل املرابطون مبقّر معتمدية الرقاب 
منذ ما يزيد عن ثالث سنوات دون أي تعاٍط جدّي مع مطالبهم املرشوعة، 
يف  املمثلة  املحلية  السلط  انتهجتها  التي  الهرسلة  أساليب  رفضوا  كام 

معتمد الجهة تجاههم.
الجلسة  محرض  بتفعيل  املسؤولة  السلط  طالبوا  الرقاب  يف  املحتجون 
الوزاري املمىض يف 15 ديسمرب 2015 وتوفري سيّاريتْ اإلسعاف املرصودة 
للمستشفى املحيل، معرّبين عن دعمهم لكّل التحركات املطلبية لصغار 
الفالحني وعامل الحظائر، ودعوا كل القوى الوطنية والثورية إىل االنخراط 
الفعيّل يف دعم الحراك الّشعبي والحرص عىل تأطريه وتوجيهه إىل األهداف 
الحقيقية التي قامت من أجلها االنتفاضة بعيدا عن كل أشكال التخريب 

والنهب مع املحافظة عىل املمتلكات العاّمة والخاّصة.
* صربي الزغيدي

القوى الديمقراطية والتقدمية في »الرقاب« في مسيرة احتجاجية:

مطالب بالتنمية يف الجهة وتنديد بخيارات السّلطة الالشعبية وقمعها 
لتحركات املهمّشني واملفّقرين

سؤال اليوم:

17 تحويرا على امتداد 10 سنوات.. ملاذا؟
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* في ظل ما يحصل اليوم في عدد من المدن، من 
احتجاجات انخرط في اغلبها أطفال ومراهقين، هل يمكن 
القول إن اأُلسر التونسية فقدت القدرة على السيطرة على 

أبنائها؟ 
سلوكهم  توجيه  وعىل  أبنائها  عىل  تأثري  لها  دامئا  تظل  فاألرسة  مطلقا،   -
وتأطري انفعاالتهم ومترير القيم واملبادئ لهم ولكن دور األرسة يف التنشئة 
االجتامعية يضعف مع تطّور منّو الناشئ ألن األرسة وإن كانت املؤسسة 
التنشيئية األوىل إال أنها ليست الوحيدة، إذ تنضاف إليها املدرسة واملجتمع 
جمعيات،  وشباب،  ثقافة  )دور  التعديلية  مؤسساته  مختلف  خالل  من 
أحزاب، نقابات، جامعات موسيقية، جامعات رياضية، جامعات األتراب...

الخ( ووسائل إعالم واتصال جامهريي. وتتضمن عملية التنشئة االجتامعية 
خصائص رئيسية، فهي: عملية تحويل الكائن البيولوجي إىل كائن اجتامعي، 
فالفرد ال يكتسب مواصفات اإلنسانية إال من خالل اجتامعية ترصفاته. وهي 
عملية تعلّم ومنّو اجتامعي، يستبطن من خاللها الفرد أدوارا وقيام ومعايري 
اجتامعية. وتتميز عملية التنشئة االجتامعية بدميومتها ودينامكيتها، فهي 
إذ  أخرى،  دون  مرتبطة مبرحلة عمرية  ودينامكية، وغري  عملية مستمرة 
خاضعة  اجتامعي  تكيف  عملية  إىل  الطفولة  بعد  ما  مرحلة  يف  تتحّول 
ملختلف املتغريات البيئية الجديدة فهي تستوجب تعديال دامئا لَنواٍح من 
السلوك االجتامعي، وتتطلب استبطانا تفاعليا لقيم ورؤى جديدة تتامىش 
مع مجمل املفاهيم والقيم والرؤى التي تصوغها اإلنسانية يف منت تفاعلها 
العملية  هذه  إطار  يف  باختصار،  للعرص.  الحديثة  املتغريات  مع  الدائم 
ينفلت األطفال يف فرتة املراهقة عن األرسة فيضعف توجيهه حسب منط 
تنشئة  تعتمد  األرسة  كانت  إذا  آخر  مبعنى  األرسة،  تتبناه  التي  التنشئة 
تقليدية قامئة عىل التسلط واملحافظة فإن تأثريها يضعف بشكل كبري وإذا 
كانت التنشئة تعتمد منطا حديثا يستند عىل الحوار واملرافقة واملصاحبة 
فإن تأثريها يكون أقوى. ومعلوم عند كّل املختصني يف علم االجتامع وعلم 
النفس وعلم النفس االجتامعية بأن مرحلة الطفولة املراهقة هي مرحلة 
دقيقة. فهي مرحلة تبلور الهوية الفردية أو الشخصية الخصوصية لذلك، 
يُظهر فيها املراهق مناذج من سلوك التوكيد للذات ومحاوالت التاميز عن 
األنا الشبيهة كام يظهر فيها التمرد والنزوع للمغامرة. واملغامرة هنا هي 
مغامرة من أجل توكيد الذات التي تبحث عن خصوصيتها واملتأثر مبختلف 

الجامعات التي تتنمي إليها يف املجتمع. 
* أية عالقة في ما يحدث بارتفاع منسوب التسرب 

المدرسي؟ يعني قرابة 100 الف طفل يغادرون المدرسة 
سنويا لتحتوي الشوارع جزء كبير منهم دون تأطير او 

رقابة او عناية؟ 
معالجته  يجب  مشكل  وهو  كبري،  اجتامعي  مشكل  املدريس  الترّسب   -
يغادر  طفل  ألف   100 ومؤرش  الرتبوية.  العمومية  السياسات  إطار  يف 
املدرسة مؤرشا مفزعا، ملاذا؟ فبالنظر إىل ما فرّسته بعالقة بعملية التنشئة 
مؤسستني  عن  ينفلتون  أطفال  حيال  هنا،  فإننا  ومؤسساتها،  االجتامعية 
الشارع/  يف  أنفسهم  ويجدون  واملدرسة،  األرسة  أي  للتنشئة،  مهّمتني 
فهؤالء  واإليجابية.  منها  السلبية  املتنوعة،  جامعاته  مبختلف  املجتمع 
املنقطعني عن التعليم يف سن مبكرة يقعون مبا ال يدع للشك مكان تحت 
تأثري الجامعات التي ينخرطون فيها ويكيّفون سلوكياتهم وفق مناذج سلوك 
تلك الجامعات، فإذا كانت الجامعة التي ينخرطون فيها جامعة موسيقية 
مثل جامعة الراب أو أي منوذج موسيقي آخر فلهذه الجامعة مظاهر يف 
ليس  املوسيقية  الجامعات  فكرة  )وعىل  بهم  خاصة  السلوك  ويف  اللباس 
الكروية  الجامعات  من  الجامعة  كانت  وإذا  كبري(  سلبي  سلويك  أثر  لها 
Sous- أو غريها من الجامعات التحية »Ultra أو الرتا Leaders ليدرز«

groupe التي تتشكل يف إطار جامعة أحباء أي فريق كروي فإننا سنشهد 
سلوكا مرتبطا بتلك الجامعات، وإذا كانت الجامعة منغلقة، سلفية كانت 
أو دينية، فإننا أيضا سنشهد مناذج من السلوك لتلك الجامعة. ويف إطار 
االنتامء إىل هذه الجامعات التي ال تتحكم فيها األرسة واملدرسة ميكن أن 
اإلرهاب،  العنف،  االجتامعي،  كاالنحراف  كثرية،  اجتامعية  ظواهَر  نشهد 

يف  زالوا  ما  الذين  املدرسة  من  املترسبون  هؤالء  إذن،  إلخ.  املخدرات... 
مرحلة منّو نفيس وعاطفي عرضة لكّل املتغرّيات االجتامعية ولكل أمناط 

السلوك مبا يف ذلك السلوك املعادي للمجتمع.
* ما هي دالالت تغير الزمن االحتجاجي، ففي السابق كان 

االحتجاج يحدث في وضح النهار لكن تحول في فترة ما 
بعد الثورة إلى الليل؟ 

احتجاجاتهم  يختار زمن  العمرية هم من  الفئات  املحتّجون من هذه   -
النفسية واالجتامعية،  ومنوذجه وشعاراتهم املعّبة عنهم وعن توجهاتهم 
إذ يجب أالّ ننىس أن هذه الفئة من املراهقني ومن الشباب املبكر ما زالوا 
الهوية  أزمة  »إيريكسون«  االجتامعي  النفس  عامل  يسميه  فيام  يعيشون 
التي يرافقها توكيد للذات والتي  الذات الخصوصية وهي تلك األزمة  أو 
يصبح فيها »املمنوع مرغوب فيه«، وكلام اشتد املنع والضغط كلام ارتفع 
منسوب االحتقان. هذا من جانب ومن جانب آخر، زمن هذه الفئة ليس 
زمننا الكهول والليل عندهم هو حياة والنهار عندهم هو طمس لهوياتهم 
الضائعة يف مجتمع ضاغط ومأزوم. هم يعيشون يف مجتمع ُمواٍز له رموزه 
ما  كل  تتدخل يف  كثرية  عوامل  أن  وأضيف  النفسية.  وتوجهاته  ومناذجه 
بلغ  سيايس  ومشهد  األفق  وانسداد  والبطالة  الفقر  وأبرزها  مؤخرا،  َجّد 

درجة من الرتذيل غري املسبوقة وأزمة صحية واقتصادية خانقة وإحساس 
بالضيم والظلم وعدم الفهم وتراكامت لحوادث كثرية تعيشها هذه الفئات 
العمرية بشكل يختلف عن عيشنا لها. ويعّبون عنها يف شعاراتهم، مثال: 
استمعت يف االحتجاج الذي حدث يوم الثالثاء 19 جانفي يف شارع الحبيب 
التاليان: »تعلم  الشعاران  انتباهي  بوريقيبة لشعارات كثرية ولكن جلب 
 ACAB اجري... تعلم عوم الذي ارتبط بوفاة أحد أحباء االفريقي وشعار
املعادي للبوليس وهو شعار ثورة القرص يف بريطانيا يف الثامنينات، شعار 
اختزل السلطة يف البوليس الذي يطبق األوامر وميارس العنف املنظم بلغة 
القانون. إذن، هي عوامل كثرية تتدخل وتوجه مختلف سلوك املحتجني 
وصم  فيها  نعوتا  الكثريون  عليهم  أطلق  كام  بالرضورة،  ليسوا  هم  ليال. 
اجتامعي من نوع »منحرفون، رساق، مجرمون« حتى وإن كانت التخريب 
احتّج هم غاضبون ومهمشون  غالبية من  والرسقة موجودين ومدانني... 
وُمرَبٍّ  وأّم  أب  كّل  أعامق  تشق  إيّل  بالنسبة  رصخة  هي  واحتجاجهم 
تعيشها  التي  والوجع  األمل  إليكم  يصغي  امرأة سياسة  أو  ومنشئ ورجل 
والتي  األمل  فقدان  ومن  الضياع  من  تعاين  التي  العمرية  الفئات  هذه 
تستبطن الظلم. املسؤولية اليوم، هي مسؤولية اجتامعية وسياسية، هي 
مسؤولية الجميع وأّولها الدولة من خالل مؤسساتها والحكومة من خالل 
سياساتها وبرامجها التي يجب أن تطرح يك تستوعب هذه الفئات وتعيد 
اليوم، نحن يف حاجة إىل وضوح  إدماجها يف املجتمع. يف مثل ما يحدث 
الرؤية وإىل برنامج واضح يستهدف هذه الفئات ولسنا يف حاجة إىل الكالم 

عىل الكالم كام أن الحّل األمني وحده سيعّمق الهوة.
* هل يمكن أن يؤثر العنف السياسي وما يحدث بين مختلف 
األطراف السياسية في البرلمان وبين رؤساء السلط الثالث، 

من تناحر ومناكفة وانحدار أخالقي، على الشباب والمراهقين، 
لتكون النتيجة تكسير وتخريب وتدمير للممتلكات العامة 

والخاصة مثل ما حدث مؤخرا؟ 
يوميًّا  خبزا  أصبح  الذي  والسيايس  واملادي  اللفظي  العنف  بالتأكيد،   -
للتونيس واملشاهد تقريبا يوميا يف البملان ويف الفضاء العام وعىل وسائل 
التواصل االجتامعي ويف وسائل اإلعالم له تأثري كبري عىل ما يختزله الناشئ 
من صور مخيالية ذهنية وله تأثري كبري عىل إعادة إنتاج العنف وهو ما مل 

يفهمه سياسيو اليوم املتخاصمون الذين صدعوا رؤوس الجميع. وللتدقيق 
فيها  يعيشون  التي  االجتامعية  للبيئة  نتاج  هم  والشباب  األطفال  أكرث، 
وهذه البيئة لها تأثري أكب من البيئة األرسية نفسها. كام أن السيايس أو أي 
رمز من السلطة واملثقف واملريب هم يف عرف املختصني مرجعيات وهم 
للتامهي  رمز  فهم  األب،  مثال  ميثلون   Lacan عنه الكن  يعّب  ما  ميثلون 
أن  ميكن  فام  وتشوه  املرجعيات  هذه  تطمس  فعندما   Identification

تكون النتيجة؟ باختصار هو ما نراه اليوم.
الحاجيات  تلبية  بعدم  االحتجاجات  تلك  ربط  ميكن  حد  أي  إىل   *
الدولة عىل حلحلة املشاكل االجتامعية  األساسية للمواطنني وعدم قدرة 

واالقتصادية؟ أو رمبا عدم اكرتاثها مبشاغل الطبقات املهمشة واملفقرة؟ 
- كله مرتبط ببعضه البعض، فاملؤرشات الرسمية نفسها تؤكد ارتفاع الفقر 
Vulnérabilité بأنواعه  Marginalité واالستضعاف  والبطالة والتهميش 
املتعددة يف ارتفاع مستمّر دون حلول عاجلة وحقيقية. نحن نعيش اليوم 
وأنظار  مجتمعية  وأضيف  وسياسية  اجتامعية  اقتصادية،  عميقة  أزمة 
واقتسام  وخصوماتها  السياسية  لألزمة  دامئا  تتجه  االجتامعيني  الفاعلني 
مبؤسساتها  الدولة  تنقذ  أن  ميكنها  اقتصادية  حلول  دون  بينها  السلطة 
املختلفة مبا ميّكنها من ضبط سياسات عمومية ناجعة ولها نتائج ملموس 
عىل معيش التونيس. كام أنني ألفت االنتباه إىل أن الذين حكموا ويحكموا 
اجتامعية  ظواهر  من  فيه  يوجد  وما  املجتمع  يف  يعتمل  ما  أهملوا  قد 

متعّددة تحتاج إىل املعالجة.
* هل يمكن للقمع في رأيك أن يعالج األزمات الحاصلة 
اليوم في تونس؟ يعني اعتقال أكثر من 600 مراهق 
أغلبهم لم يتجاوز سن 17 سنة، هل يحّل اإلشكال؟ 

- القمع ال يعالج ولن يعالج بل سيزيد يف تعميق ما أسمية أزمة النسيج 
مل  ما  األزمة  يحل  أن  ميكنه  ال  األمني  فالحّل  انفجر.  الذي  االجتامعي 
وضوح  عىل  تبنى  ملموسة  وحلول  وإجراءات  واضحة  سياسات  ترافقه 
الرؤية ويضبط خاللها توجهات كبى يف مجاالت متداخلة، أبرزها: الرتبية 
اليوم يف  الشباب، واألرسة والطفولة. نحن  الثقافة،  والشؤون االجتامعية، 
حاجة إىل تحويل املجتمع إىل ساحات للحوار مع الشباب واألطفال لغاية 
النفسية واالجتامعية.  فهمهم وتأطريهم واالعرتاف مبشاغلهم ومشاكلهم 
فعىل مؤسسات التنشئة االجتامعية جميعها أن تشتغل مبا يف ذلك وسائل 
السجون  ملء  يعني  ماذا  وأشري،  أيضا.  تنشئة  مؤسسات  بصفتها  اإلعالم 
الدولة  يساعد  السجون  يف  كبرية  بأعداد  الزّج  وهل  والشباب؟  باألطفال 
مبؤسساتها والحكومة تحديدا عىل معالجة الوضع الصحي املأزوم؟ وهل 
هذا التميش هو ما يعنيه إنفاذ القانون يف جوانبه العميقة ويف ظّل غياب 
هكذا  ما  الوضعيات؟  هذه  معالجة  يف  نحتاجها  التي  البديلة  العقوبات 

تعالج أزمة انفجار النسيج االجتامعي وهذا ما أنا مقتنعة به. 
* أية حلول وتصورات ترينها ضرورية لمعالجة المشاكل 

االجتماعية واالنفجارات الشعبية التي تحصل بين الحين واألخر؟ 
التي سبقت.  األسئلة  إجابتي عىل  سياق  واردة يف  كثرية وهي  الحلول   -
التي  مستجّد«  إطار  »إيجاد  كلمة  أفهم  مل  شخصيا  أنني  إىل  وأضيف 
حوار  الشباب،  لفهم  املطلوب  األخرية.  الحكومة  رئيس  كلمة  يف  وردت 
واسعة يف دور الشباب والثقافة ويف وسائل اإلعالم وضبط توجهات كبى 
وإيجاد  الشبان  للباعثني  اإلجراءات  وتيسري  إدماجيه.  عمومية  وسياسات 
وإعادة  األخرية.  الفرصة  مدرسة  خلق  ال  ولَِم  املدريس  للترسب  حلول 
الفقر والبطالة والتهميش والحّد  التنشئة االجتامعية، ومعالجة  النظر يف 
كلّه يحتاج إىل حوار  العنف وهذا  ثقافة  االجتامعية ونرش  الظواهر  من 
مجتمعّي واسع وإىل ديناميكية جديدة يك يتصالح األطفال والشباب مع 

مجتمعه.

الدكتورة فتحية السعيدي لـ»الشعب«:

املحتجّون هم من يختار زمن احتجاجاتهم ونموذجه وشعارته املعبّرة عنهم
الحرية  لثورة  العارشة  الذكرى  مع  تزامنا  وتحركات  احتجاجات  من  تونس  يف  يحدث  ملا  والتأويالت،  والتفسريات  القراءات  تعددت 
والكرامة.. احتجاجات شيطنها البعض ودافع عنها البعض اآلخر وتبناها.. فام هو تفسري هذه التحركات من منظور علم االجتامع؟ هل 

هي تلقائية وراءها قضايا ومشاغل شعبية؟ أم أنها موجهة ومؤثرة لغايات سياسية؟ 
الشعب تحدثت إىل الدكتورة املختصة يف علم االجتامع فتحية السعيدي وسألت عن كل ما له عالقة باألسباب والنتائج واملؤثرات...

األطفال والشباب هم نتاج للبيئة 
االجتماعية التي يعيشون فيها

* أجرت الحوار: حياة الغامني 

الحوار االجتماعي
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إعالنات

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 
والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 

يرفع املدير العام وكافة اإلطارات الطبية 

وشبه الطبية وكافة العملة والنقابة األساسية

لمركز اإلصابات والحروق البليغة

أحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب
ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني للجميع املزيد من التقّدم

واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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انتهاك للحق النقابي وطرد تعسفي لموظفين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

أليس من األجدر لهيئة تحارب الفساد أن تكون شّفافة وأن تحرتم موظفيها؟
الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  مع  املتعاقدين  املوظفني  من  عدد  يشّن 
اعتصاما مفتوحا مبقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بالعاصمة 
ما  كّل  مسؤولية  املحتّجون  حّمل  وقد  والرتسيم،  العمل  يف  بحقهم  مطالبني 
الجمهورية  رئيس  من  الرسمية  الجهات  لكل  النضالية  تحركاتهم  عن  سينجّر 

ورئيس الحكومة ورئيس الربملان.
عامد  السيد  الهيئة  رئيس  أن  لـ»الشعب«  املحتجون  املوظفون  وكشف 
واالنتقائية  التصفية  سياسة  انتهاج  داخلها  مهاّمه  توليه  منذ  تعّمد  بوخريص 
بني موظفي الهيئة عىل خلفية الوالءات ال الكفاءات يف انحياز مطلق لجهات 
واعتامد  الهيئة  مراقبة موظفي  بوليسيا يف  »منهجا  ما وصفوه  بعينها، وتوخي 
بعينها،  لجهات  تطويعهم  لرغباته قصد  والرتغيب إلخضاعهم  الرتهيب  سياسة 
الذين سعوا  للموظفني  لها تكوين ملفات  بتشكيل لجنة تصفية عهد  قام  كام 
إىل تكوين نقابة أساسية ألعوان الهيئة، وتعّمده هرسلة موظفي الهيئة إىل حّد 
االعتداء عليهم لفظيا بفحش القول وسّب الجاللة، إىل أن قام إثر توليه مهاّمه 
بإنهاء عقود عمل وعزل عدد من موظفي وحدة الترصيح باملكاسب واملصالح 
دون وجه حّق ضاربا عرض الحائط كل اإلجراءات القانونية واالدارية والحقوق 

املكتسبة، وفق قولهم.
أصدرت  الجاري  12 جانفي  بتاريخ  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وكانت 
النقابة  بيانا للرّد عىل ما جاء يف الندوة الصحفية التي عقدها املحتجون مبقر 
الوطنية للصحافيني التونسيني، والّذي تّم السهو فيه عن تذييله بإمضاء محرره، 
واستغرب املوظفون املحتجون األسلوب الذي تّم اعتامده يف الرّد عليهم والذي 

اعتربوه ال يليق مبؤسسات الدولة.
مبوظفي  يتعلّق  ما  يف  أنه  الهيئة  رئيس  عىل  املحتجون  املوظفون  وكشف 
وحدة الترصيح، فقد جاءت ديباجة البيان لتؤكد ما رّصح به املوظفون به يف 
يف  الهيئة  عىل  املحافظة  تعترب  للهيئة  الجديدة  الرئاسة  أّن  الصحفية  ندوتهم 
مواصلة دورها الريادي واملهّم يف البالد من آخر اهتامماتها من خالل الزّج بها 
يف مسار من التشكيك ورضب مصداقيتها يف محاولة يائسة إليهام الرأي العام 
بأّن  الفساد  ملكافحة  الوطنية  للهيئة  مبكاسبهم  الترصيح  تولوا  الذين  وخاصة 
معطياتهم غري محفوظة وغري آمنة، وأكد املوظفون أن ذلك ال ميّت للواقع بصلة 
إذ أن جميع موظفي الهيئة مبختلف رتبهم ومسؤولياتهم ممضون عىل التزامات 
مبارشة  بحكم  عليها  اطلعوا  التي  أواملعطيات  املهني  الرس  إفشاء  بعدم  تقيض 
لسنة   46 عدد  القانون  يفرضها  التي  املستوجبة  العقوبات  عن  فضال  أعاملهم 

2018 واملتعلّق بالترصيح باملكاسب.
الترصيح  بوحدة  املودعة  التصاريح  عىل  االطالع  أن  إىل  أشاروا  املحتجون 
الوحدة  هذه  أعوان  إىل  املوكولة  املهاّم  صميم  من  هو  واملصالح  باملكاسب 
يف  معطيات  الستكامل  بأصحابها  واإلتصال  مبعالجتها  وقانونا  واقعا  واملكلّفون 
غاية  وإىل  الترصيح  تلقي  ومنذ  العملية  وأن  منقوصة  معطيات  ثبوت  حال 
والشكاوى  التنبيهات  من  الهائل  الكّم  أن  مؤكدين  االطالع،  تستوجب  حفظه، 

والقرارات التي أصدرتها الهيئة منذ دخول القانون عدد 46 لسنة 2018 املتعلق 
بالترصيح حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى يؤكد املوظفون املحتجون أن قرار عزلهم وإنهاء عقودهم 
تعسفيا مل يكن بسبب االطالع عىل ترصيح أشخاص كام جاء يف نّص البيان بل 
كان بسبب االطالع عىل ترصيح رئيس الهيئة بصفته قاضيا مرصحا بالفئة 9 يف 
أّن عددا  الجديد  الهيئة  الجديدة ومبجرد سامع رئيس  التعيينات  متابعة  إطار 
حتى  تعيينه،  مبجرد  ترصيحه  عىل  اطلعوا  قد  الترصيح  بوحدة  املوظفني  من 
استشاط غضبا ووضعهم موضع مجرمني وقام باستنطاقهم بشكل ووضع شبيهني 
بجلسات التحقيق دون وجود سبب مادي يستدعي ذلك، حسب ما أكده لنا 

املوظّفون املحتجون.
تعيني رئيس  الوحدة قبل  املقارنة بني أعامل  اىل  املحتجون  املوظفون  ودعا 
الهيئة الجديد وبعد تاريخ التعيني، مشريين إىل تعطل إصدار التنبيهات املتعلّقة 
باألشخاص واملوجودين يف وضعيات تضارب مصالح والتي يتوجب إصدارها يف 
غضون شهرين من تاريخ التعيني، وهو ما دأبت عليه الهيئة واملخالف لواقعها 
اليوم، كام أكدوا أنه ال يوجد دليل إجراءات خاّص بوحدة الترصيح باملكاسب 
واملصالح، فضال عن أن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ليس لها تنظيم هيكيل 
وتعمل يف نطاق املرسوم اإلطاري عدد 120 لسنة 2011 املتعلق مبكافحة الفساد.

أحد  وجود  أن  املحتجون  كشف  املوظفني،  بقية  مبلفات  يتعلق  ما  يف  أما 
املوظفني يف ازدواج وظيفي مجانب للصواب إذ أن املعني باألمر كان قد فتح 
له  شغل  موطن  لخلق  وقتها  منه  محاولة  يف  سنوات   10 منذ  جبائية  بطاقة 
النجاح قام بغلق محلّه ليقوم بعدها العمل يف  ومبا أن مرشوعه مل يكتب له 
عّدة مؤسسات ملّدة تزيد عن 8 سنوات آخرها الهيئة الوطنية ومتتع بالتغطية 
أّن  إثبات  اىل  بوخريص  عامد  الصدد  هذا  يف  داعني  ِقبَلِهم،  من  االجتامعية 

الشخص املعني باألمر كان حقيقة يف وضعية ازدواج وظيفي.
السيارات،  أنه مسؤول عىل أسطول  إليه  الذي نسب  بيّنوا أن املوظف  كام 

غادر هذه الخطة منذ شهر جوان 2019 وهو يعمل 
عقود  مبوجب  أشهر  و07  سنوات   04 منذ  بالهيئة 
مسرتسلة، إضافة إىل أنه مل يتّم إعالمه وفتح املجال 
أمامه لرشح ما اعتربه السيّد عامد بوخريص أخطاء 

كبّدت الهيئة خسائر كبرية إن ثبت ذلك.
إقحام  أن  املحتجون  اعترب  ثانية،  ناحية  من 
املكلفة بشؤون املوظفني سابقا يف اعتصام ال عالقة 
من  األحداث  تضخيم  سياسة  إطار  يف  يأيت  به  لها 
ِقبَِل عامد بوخريص حتى يتهيأ للرأي العام أن الهيئة 
املال  إلهدار  إطارا  كانت  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
العام وهو أمر ال ميت للواقع بصلة، وهو ما يتجىل 
يف ذكر املبلغ املايل الكبري املقدر بـ700 ألف دينار 
جاء يف نص البيان أنها قيمة الخسارة التي تكبدتها 
الهيئة، وباستفسارنا عنه ثبت أنه  مبلغ دفع إىل إدارة الجباية أي إىل خزينة 
الدولة ومتت تسوية تلك الوضعية مع إدارة الجباية ووزارة املالية وذلك بعد أن 
تولت الهيئة ومنذ مّدة زمنية طويلة إجراءات إصالحه، وهو ما تّم فعال يف إطار 
إحدى امليزانيات التكميلية التي رصدت للهيئة وأنه ال عالقة للموظفة املعنيّة 
باملسألة الجبائية بحكم طبيعة وظيفتها كمكلفة بالشؤون املوظفني، حسب ما 

أكده لنا املحتجون.
إجهاض العمل النقايب

ويف عالقة بإجهاض تأسيس نقابة أساسية تابعة لالتحاد العام التونيس للشغل، 
كلّف رئيس الهيئة مستشارة يربطها عقد إسداء خدمات بالهيئة مبهّمة هرسلة 
املوظفني املمضني عىل االلتزام باالنخراط يف النقابة قصد سحب إمضاءاتهم، وقد 
إفشال مسار إحداث  بالفعل وبإرشاف مبارش من عامد بوخريص من  متكنت 
الذي  التعسف  أمام  املوظفني  حقوق  عن  يدافع  إطارا  ستكون  كانت  نقابة 

يعيشونه.
املوظفون دعوا عامد بوخريص اىل االبتعاد عن شيْطنة موظفني عملوا أياما 
وليايَل وساعات إضافية وحتى يف األعياد وأيام العطل من أجل إعالء شأن هذه 
الهيئة الدستورية، كام دعوه إىل أن يثبت ولو بدليل واحد أنهم كانوا يف وضعية 
مخالفة للقانون بعيدا عن خطابات تضخيم األحداث وتهويلها ووضعهم موضع 
مجرمني وتعمد تأليب الرأي العام ضّدنهم ألنهم فقط عارضوه يف طريقة إنهاء 

عقودهم.
نقول نحن يف جريدة الشعب: »أليس من األجدر لهيئة تحارب الفساد أن 
تكون شفافة وأن تحرتم موظفيها وتحرتم الحق النقايب واالتحاد العام التونيس 

للشغل؟«.
 

  صربي الزغيدي

الثانية  الدفعة  من  عونا   151 عىل خالص  االتفاق  تم  كام 
من املنتدبني سنة 2017 ويتم رصفها قبل شهر فيفري املقبل، 
فضال عن خالص منحة املديرين بعنوان السنة الرتبوية 2019 
- 2020 حسب القامئة التي تّم ضبطها بصفة مشرتكة وذلك 
العودة  منحة  املقبل، وخالص  مارس  يتجاوز شهر  ال  اجل  يف 
املدرسية بالنسبة إىل االعوان الذين لهم ابناء يف سن الدراسة 

يف حدود 6 سنوات وذلك يف اجل ال يتعدى مارس املقبل.
الوضعيات  دراسة  يف  الرشوع  فسيتّم  اخرى،  ناحية  من 
فيدرالية  قبل  من  املقدمة  املهني  التصنيف  بإعادة  الخاصة 
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة والجامعة العامة للشؤون 
االجتامعية والتضامن والجمعيات، وتتوىل الهياكل الفنية ذات 
العالقة بالوزارة دراسة هذه امللفات حالة بحالة وغلق امللف 

نهائيا يف أجل ال يتجاوز شهر أفريل 2021.
األعوان  لكل  التدرج  عملية  إنجاز  استكامل  سيتّم  كام 
إىل  بالنظر  الراجعة  املختصة  الرتبية  مراكز  يف  العاملني 

الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة ومتكينهم من مستحقاتهم 
املالية يف أجل ال يتجاوز شهر جوان 2021.

* صربي الزغيدي

التأمت مبقر وزارة الشؤون االجتامعية يوم 18 جانفي الجاري جلسة تفاوضية حول بعض 
املسائل املتصلة مبلف الرتبية املختصة واملتعلقة اساسا باملسار املهني لالطار البرشي العامل 
االجتامعية  الشؤون  وزير  الطرابليس  محمد  السيد  بإرشاف  وذلك  املختصة،  الرتبية  مبراكز 
وبحضور  العمومية،  الوظيفة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  عمرية  منعم  واالخ 

ممثلني عن الوزارة وعن الجامعة العامة للشؤون االجتامعية والتضامن والجمعيات.
املراكز  يف  العاملني  من  عونا   2850 مستحقات  خالص  عىل  التفاوض  أطراف  اتفقت  وقد 
املختصة التابعة للجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة للمدة املرتاوحة بني شهري ماي وديسمرب 

2020 اي 8 اشهر وذلك قبل موىف شهر فيفري 2021.

اتفاق إيجابي يهمّ العاملين بمراكز التربية المختصة:

كّل التفاصيل عن خالص املستحقات املالية املتأخرة وملّف املسار املهني

نقابة
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أوضاع صحية خطيرة في قطاع الثقافة:

تعليق األنشطة وغلق املؤسسات
حتى 24 جانفي

العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  دعا 

إىل  القطاع  يف  العاملني  كل  للثقافة 

املؤسسات  وغلق  األنشطة  تعليق 

حتى تاريخ 24 جانفي 2021 ـ بسبب 

الوضع الصحي الخطري الذي تعاين منه 

من  له  كان  وما  الثقافة  قطاع  أسالك 

العاملني  وصحة  حياة  عىل  تداعيات 

تعاملت  الذي  الوقت  يف  واملتعاملني، 

هذا  مع  بسلبية  االرشاف  سلطة  فيه 

اي  اتخاذ  يف  كعادتها  وتأخرها  الوضع 

إجراء وقايئ أو تحمل املسؤولية.

الكيل  الغياب  عن  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وكشف 

لوسائل الوقاية والحامية للعاملني يف مختلف املؤسسات 

كل  يف  واملتاحف  األثرية  واملواقع  العمومية  الثقافية 

جهات البالد مبا يرقى اىل تعريض العاملني للخطر، فضال 

تجهيز  ملنظومة  الكارثية  الوضعية  عن 

التالعب  وعملية  الثقافية،  املؤسسات 

لها  املبّوبة  االعتامدات  يف  سنوات  لعدة 

الجهوية  للمجالس  املحالة  أخرها  سنويا 

السمعية  والوسائل  للتجهيز  واملخّصصة 

البرصية والتكييف.

هذا وتستمر سلطة األرشاف يف تأخرها يف 

مع  يتالءم  مبا  الصحي  الربوتوكول  تحيني 

انتشار  مع  يتامىش  ومبا  املهنية  الوضعية 

الوباء بني العاملني وخطورة الوضعية، ومبا 

ظّل  يف  بها،  للعاملني  الحامية  رشوط  توفري  يف  يساهم 

أوضاع مهنية مرتّدية بطبيعتها للعاملني يف القطاع وتدين 

مواطنيها  حامية  عن  الحكومة  وعجز  العمل،  ظروف 

وفشل خطتها الوطنية يف مجابهة هذه الوضعية الكارثية.

* صربي الزغيدي

وضع صحي كارثي ببنزرت، وهذه أسبابه:

غياب إرادة اإلصالح وارتهان ملراكز النفوذ السياسي
والحزبي وللوبيات الفساد

جّدد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت متسكه 

بتنفيذ كل االتفاقات السابقة والتي ال تتضمن أي مطلب مادي 

بيان  يف  وطالب   ،2020 أكتوبر   7 اتفاق  رأسها  وعىل  خصويص 

والفرع  والصيادلة  الصحة  ألطباء  األساسية  النقابة  مع  مشرتك 

الصحي عن  العمومي  املرفق  بتحييد  ببنزرت  للصحة  الجامعي 

مهنيي  كاهل  وأرهقت  عمله  عطلت  التي  الحزبية  التجاذبات 

بقطاع  املسؤوليني  لبعض  والالمسؤولية  السلبية  بسبب  الصحة 

الصحة.

تأخر  حول  إداري  تحقيق  بفتح  ايضا  طالبت  النقابية  الهياكل 

ووقف  مسؤوليتها  جهة  كل  وتحميل  املعطلة  املشاريع  إنجاز 

التعامل مع الرشكات الخاصة التي يثبت تقصريها وعدم إيفائها 

بكراس الرشوط وبإنهاء العمل يف اٱلجال القانونية، مشّددة عىل 

ببنزرت  للصحة  الجهوي  املجلس  لعقد  موعد  تحديد  وجوب 

والذي تّم تأجيله منذ شهر نوفمرب الفارط.

وضع صحّي خطير
انخراما  األخرية  األشهر  بنزرت يف  بجهة  الصحي  الوضع  ويشهد 

الصحية  الخدمات  تردي  إىل  مبارشة  بصفة  أدى  مسبوق  غري 

العاملة  الطبية  وشبه  الطبية  االطارات  من  متزايد  عدد  لهجرة 

الطبية  واملعّدات  األدوية  يف  الحاّد  النقص  أصبح  كام  بالجهة، 

لسقوطها  تجنبا  االستشفائية  االقسام  إخالء  دعوات  إىل  اضافة 

مشهدا روتينيا ودوريا بالجهة.

الوضعية  هذه  يف  الرئييس  السبب  أن  كشفت  النقابية  الهياكل 

التقشف  سياسات  املتعاقبة وخصوصاً  الحكومات  هو سياسات 

التي فرضت وقف االنتدابات يف الوظيفة العمومية وعدم دعم 

العالية  املديونية  بسبب  عطلت  التي  العمومية  املستشفيات 

وعدم القدرة عىل اقتناء األدوية واملستلزمات الطبية الرضورية، 

مشرية إىل أن كارثية الوضع الجهوي تعود أيضا إىل غياب إرادة 

السيايس  النفوذ  مراكز  إىل  واالرتهان  واإلصالح  للتغيري  حقيقية 

والحزيب وللوبيات الفساد.

أكرث من سنة  منذ  بانخراطها  املذكورة  النقابية  الهياكل  وذكّرت 

الكوفيد، وبعد متابعتها  الوطني ملجابهة وباء  املجهود  يف دعم 

لالتفاقات املربمة مع وزارة اإلرشاف تشكلت عندها قناعة ترتسخ 

يوما بعد يوم بكون التعطيل الحاصل النجاز عدة مشاريع ولبعث 

الجهة  وبنات  وابناء  الجهوي  االتحاد  تكفل  رغم  اقسام  عدة 

بل  ادارية  بريوقراطية  ليس مجرد  الالزمة  املادية  املوارد  لتوفري 

هو تقصري مربمج بهدف الحفاظ عىل مصالح وامتيازات شخصية 

العمومي، وقّدمت يف  نافذة داخل املستشفى  وحزبية ألطراف 

االنعاش  قسم  بأهمية  اقسام  بعث  تعطيل  مثال  السياق  هذا 

املساعدة  قسم  او  بورقيبة  مبنزل  الجهوي  باملستشفى  الطبي 

الطبية االستعجالية SMUR والرتاخي االداري يف متابعة ملفات 

وعدم  الكوفيد  أقسام  وألطباء  االختصاص  لألطباء  االنتدابات 

االنتهاء من اقتناء املعدات املستعجلة بقيمة مليون و500 الف 

دينار التي تكفلت والية بنزرت بتمويلها، مربزة أن ذلك يرتقي 

إىل الجرمية يف حق الشعب والجهة.

مهنيي  لكل  وامتنانها  شكرها  النقابية  الهياكل  وجددت  هذا 

الصحة املرابطني يف املستشفيات العمومية خصوصا يف ظل هذا 

ويف  القطاع  لشهداء  عهدها  الخطري كام جددت  الوبايئ  الوضع 

الله  عبد  بن  والتقني كامل  االندليس  الدكتور حافظ  مقدمتهم 

وراٍق  متطور  عمومي  صحي  مرفق  اجل  من  النضال  مبواصلة 

داعية اىل الترسيع يف تفعيل قانون االمراض املهنية حتى يتسنى 

رد االعتبار إليهم ولكل شهداء القطاع.

* صربي الزغيدي

في بن عروس:

ندوة ومؤتمر الكهرباء
عقد الفرع الجامعي للفالحة بنب عروس يوم األربعاء 13 
جانفي 2021 ندوة إطارات نقابية لقطاع الفالحة بنب 
عروس بدار االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس حرضها 
للجامعة  املساعد  العام  الكاتب  العلوي  يونس  األخ 
الجامعي  الفرع  أعضاء  إىل  إضافة  للفالحة  العامة 
والنقابات األساسية للقطاع بالجهة وذلك لتدارس واقع 
الجامعة  قرارات  مواكبته  يف  وللنظر  بالجهة  القطاع 
يخوضه  الذي  النضايل  املسار  يف  ومساهمته  العامة 
القطاع دفاعا عن مصلحة منظوريه وعن مصلحة قطاع 

الفالحة يف البالد عامة.

مؤتمر
النقابة  مؤمتر   2021 جانفي   13 األربعاء  يوم  انعقد 

االتحاد  بإرشاف  برادس  الكهرباء  ملجمع  األساسية 

العامة  الجامعة  وبحضور  عروس  بنب  للشغل  الجهوي 

للكهرباء والغاز والفرع الجامعي بنب عروس وتّم خالل 

املؤمتر انتخاب األخ توفيق الخرييص  كاتبا عاما.

* السعيدي 
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آدم فتحي...
شاعر وصديق وعالمة

 ٬)I.S.A.D( سنة 1987 ٬ حللُت بتونس العاصمة لدراسة املرسح باملعهد العايل للفنون املرسحية
وطالبًا للّجوء األديب فيها٬ ومستجريًا بها من ضيق أفق وصدر القريوان العجوز التي كان معروفًا 
عنها٬ أنها كانت تخنق كّل إمكانيّة لطموح غري ُمقّنن ميكن أن يظهرا مبّكرًا يف بريق أعني أحد 
أوالدها من املبدعني الشبّان٬ كانت عناويني التي أنشد بتونس العاصمة أيامها٬ عبارة عن جذاذات 
ثالث أحرص عليها بشّدة وهي كالتايل: عنوان الناقد أبو زيّان السعدي٬ رحمه الله. وعنوان الشاعر 
جعفر ماجد القريواين رحمه الله أيضا. وثالث الثالثة ويا للعجب٬ كان عنوان الّشاعر آدم فتحي.

وآدم فتحي بالذات٬ وهو ملَن ال يعرف٬ ال عالقة له بالقريوان٬ ال من بعيد وال من قريب. بل هو 
التونيس٬ يعني صحراوي  بحرّي ساحيّل يعيش مبدينة قليبية٬ وأسوأ من ذلك فهو من الجنوب 
بحري٬ وهام الّصفتان اللّتان ينفر منهام كّل قريواين ترّب عىل قاموس الحجارة واألرضحة والحيطان 

والبخور والتعاويذ واألحاجي والروائح واأللوان الواحدة الثابتة.
كان آدم فتحي سنة 1987 أحد أهّم العالمات يف الشعر التونيس ويف أوساط الطلبة خاصة٬ حيث 
سّجلت اسمي رسميًا كطالب يساري متحّصل حديثًا عىل الباكالوريا شعبة آداب طبًعا٬ وثورجي 
قومجي يساري مؤمن ال تكاد متسك عليه زلّة٬ وتواجهه بها٬ إال وميسكك ويغطسك يف صهريج 
من زالتك التي مل تكن تراها. كنُت كارثًة بأتّم ما تعنيه الكلمة٬ لجوجا٬ حاّدا كنصل سكني غجري٬ 
مقاتال كديك مولدايّف٬ مقدما كتيس بُعرادّي٬ ماكرا كثعلب٬ ساخرا ومرحا كقرد باكستاين٬ صعلوكا 

ال ميكن إسكاته إال بتجنبه ما أمكن.
كنت كذلك أيامها٬ كام أنني كنت يف ذلك الوقت٬ وأنا يف التاسعة عرشة٬ يف منتهى الغرور والصلف٬ 
أتابط رشًّا عظياًم وأتوّعد الجميع بالويل والثبور٬ وأبرّش بنهاية وسقوط املدرسة القريوانية وعىل 
يدي تحديًدا. كوين كفرت بضيق القريوان كلّها٬ وعادت بالنسبة إيّل مجرّد بقعة خانقة من الطني 
املحروق وسحابة صفراء من غبار ووجوه كالحة تعيد وتجرتّ كالبقر يف الصيف ما تلوكه يف الّشتاء.

يف هذه الفرتة الحامية٬ الكربيتيّة من حيايت ومن تاريخ تونس. مل يكن أبو القاسم الشايب مهامًّ 
وال حتى معرتفا به كشاعر عظيم بالنسبة إلينا كشباب يساري ثوري متحمس وفوضوي ويريد 

تقويض كّل يشء.
كّنا نراه مجرّد شاعر رومانيس٬ مات شابًّا ومصدوًرا٬ ولوال محارضته التقّدمية املشهورة٬ الخيال 
الشعري عند العرب التي هّز بها عروش وقناعات املوىت من األحياء أواخَر العرشينات٬ ملا كان له 

عندنا ذكر وال خرب.
كان آدم فتحي يساريًا معروفًا وأنيًقا عىل الدوام دون مبالغة يف األلوان٬ أذكر أنه شّدين بجاكيتاته 
ا اللون األحمر٬ الذي  وقمصانه الحمر والّزرق خاصة٬ وأنا كنت أعشق اللّون األزرق وأحرتم جدًّ

تتقاسمه عقيديت اليسارية كرمز ولون علم تونس أحد أهّم مداراتنا وفهمنا للوطن أيامها..
وكان كّل الطلبة اليساريني تقريبًا يحفظون عن ظهر قلب قصائده٬ وخاصة قصيدته »هيال هيال 
يا مطر«٬ التي حّولتها أحد أهم وأنجح الفرق املوسيقية امللتزمة وذائعة الصيت أيامها سنة 1986 
أو قبل ذلك بسنة عىل ما أظن إىل أغنية باتت تُغّنى صباًحا مساًء٬ وأنا إىل حّد اليوم أحفظها عن 

ظهر قلب.
ا بيننا.. ولكن نظرًا إىل طبيعتي شديدة  واقرتبت بحذر من هذا الشاعر الشاب الكبري واملعروف جدًّ
التأّذي٬ وعزّة نفيس فلم أقّدم له نفيس بشكل جيّد٬ وناقشته مرّة بشكل عابر خالل أمسية له بدار 
الثقافة ابن رشيق.. غري ذلك مل أقرتب منه كثريا. طبعا كان ذلك خالل وجودي يف تونس العاصمة 
أواخَر الثامنينات٬ ولكن حني سافرت للدراسة يف االتحاد السوفيايت ثم يف أملانيا بعد ذلك٬ اقرتبنا 
من بعض بعضا أكرث ودخلت بيته البديع يف قليبية وتقاسمت معه خبز القمح وعصري الّشعري 
ودعاين عّدة مرّات لربامجه يف التلفزيون وكان من أقرب أصدقايئ. وما زال كذلك. وسيبقى كذلك 

ما ترّدد يف الّصدر الّنحيل نفس أو سعال.
ومل يكن االقرتاب من آدم فتحي أيامها صعبًا.. لكن كذلك مل يكن يف إمكان أّي كاتب أن يقيم معه 

عالقة صداقة بسهولة، فَلِتكون صديًقا قريبًا آلدم فتحي٬ عليك أن تكون الثالثة يف آن:
الله٬ مبا يعني ذلك من تواضع٬ وتلقائيّة وبساطة وخلًوا من  أن تكون من الشعب٬ وولد باب 
مركّبات النقص والعقد وعاهات اليسار ونذالة اليمني ودناءة الوسط٬ وعليك أن تكون حقيقيّا 
وابن أصل مبا يستوجب ذلك من كرم وانفتاح وإقدام وجرأة وعزّة نفس٬ وعليك أوالً وأخريًا وقبل 
كّل يشء٬ أن تكون أنت. كام أنت. ال أكرث وال أقّل٬ مبا يتطلّب ذلك من دربة عىل مجاهدة أهواء 
النفس وزجرها عن مزاجيتها تركيبتها املركّبة وما قد تتعرّض له خاّصة من تأثريات روائح وعفونة 

العاّمة املّدعية من الوسط الثّقايف األقرب إىل روائح سوق سمك يف آخر نهار صيفّي خانق.
فليس يف إمكان أيٍّ كان أن يكون صديًقا حمياًم آلدم فتحي.. أبًدا..

بل ال ميكن أن تكون صديًقا حمياًم له إذا مل تكن أنت نفسك حقيقيًّا٬ كونه من الطيور النّقية 
التي ال تقع إالّ عىل مثيالتها.

* كامل العيادي الكينغ
)من أجواء مخطوط: بورتريهات ألصدقايئ الظُّرفاء والغيالن(

منزل بورقيبة
بيان يف الفوالذ

 
نحن أعضاء نقابتي األعوان واالطارات بالرشكة التونسية لصناعة الحديد »الفوالذ« املجتمعون يوم الثالثاء 19 جانفي 
2021 مبقر االتحاد الجهوي للشغل بنزرت وبعد تدارس الوضعية الحالية الصعبة للمؤسسة وتعطل  النظر يف ملف تأهيلها 
واصالحها من ناحية وعدم مصادقة وزارة املالية عىل قرض الخزينة الرضورية والعاجل لتمويل تواصل نشاط الرشكة وامتام 
عملية التطهري االجتامعي الخاصة بـ 110 اعوان من ناحية اخرى امام خشيتنا من  تأثري عدم االستقرار الحكومي عىل 

تفعيل ما تم االتفاق يف شأنه سابقا مع سلطة االرشاف فاننا نعرب عىل ما ييل:
ـ اعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل.

ـ مطالبتنا باالرساع يف املصادقة عىل قرض الخزينة تفاديا لتوقف مصانع االنتاج باملؤسسة.
ـ رضورة برمجة مجلس وزاري يف أقرب اآلجال وذلك للبت نهائيا يف املرشوع املقرتح من وزارة الصناعة النقاذ الرشكة 

وتأهيلها.
ـ عدم استعدادنا للنقاش مجددا واضاعة الوقت يف ملف التأهيل الذي  استكمل جميع مراحل دراسته.

ـ تحميل سلطة االرشاف املسؤولية الكاملة يف تعكر املناخ االجتامعي باملؤسسة والجهة يف حالة تأخر النظر يف ملف 
الرشكة واملصادقة عىل قرض الخزينة.

ـ استعدادنا للنضال من أجل الحفاظ عىل دميومة املؤسسة وإشعاعها بالجهة.

في  مطار المنستير

... قناة تلفزية تغالط الرأي العام
 

مطار  يعيش 
مكوناته  بكل  املنستري 
وعامل  موظفني  من 
ومختلف االسالك األمنية 
استياء  موجة  وقع  عىل 
عىل  عارمني  وغضب 
عليه  اقدمت  ما  خلفية 
التلفزية  القنوات  احدى 
برامجها  أحد  وبالتحديد 
ملنتسبي  تشويه  من 
املطار(  )أي  املؤسسة 
مشكلة  اعتمد  والذي 

احدى املواطنات املقيمة يف احدى البلدان األوروبية والتي زعمت انها قد تكون تعرضت إىل رسقة متهمة باطال ان احد 
االعوان ضالع فيها.

هذه الحادثة التي مازالت قيد البحث ومل يثبت حولها يشء سوى انها مزعومة اىل حّد اآلن قلت هذه الحادث العابرة 
والتي ادعتها احدى املواطنات وثبت بطالنها بشهادة كل االسالك االمنية الحدودية من رشطة وديوانة حسب ما جاء يف 
بيان االتحاد الجهوي للشغل باملنستري والفرع  الجامعي للنقل اللذين نّددا بهذا االنفالت االعالمي وتحديدا هذه القناة 
وحّمالها املسؤولية القانونية واالخالقية يف كل ما يرتتب عن هذه املامرسات واملغالطات التي تعترب تشويهات وتهم ثبت 
بعد كل التحريات انها باطلة وعارية متاما عن الصحة بشهادة كل االسالك االمنية والديوانية وغريهام من منتسبي املطار 
من جهة اخرى عربت الهياكل النقابية بجهة املنستري عن اسفها ملا اقرتفه الربنامج من تجّن مقرف ارتكبه املشاركون يف 
النقابية  اليه االطارات  البعض منها حساس للغاية وهو ما ذهبت  الربنامج يف حق مؤسسة وطنية تضم عديد ا السالك 
باملطار الذين اكدوا ان مثل هذه املهاترات ال تزيد العامل وباقي  االسالك اال حامسا يف سبيل اعادة االشعاع العاملي لهذه 

املؤسسة مع تجاوز ازمة الوباء.
* حمدة الزبادي

األخ مكرم عمايرية 
يجري عملية جراحية  

أجرى األخ مكرم عاميرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديني عملية 
جراحية كُلّلت بالنجاح. نتمنى له شفاء عاجال وعودة إىل سالف نشاطه.
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ارتاحت وأحّست براحة البال واطأمنت عىل مستقبلها وبعد أن رسخت 
ادعت  التي  قولتها  األبدي عىل أرض فلسطني دّعمت  أقدامها ووجودها 
أنها أرض امليعاد، مام شجعها لبناء آالف املساكن للمستوطنني، كام لعب 
السادات  شخصية  والتعظيم  والتنويه  والتشهري  تضخيم  إعالمهم  دور 
الغرب  وّد  لكسب   ،67 حرب  بعد  واملهزومة  املهزوزة  املرصية  القيادية 
بتوقيع املساّمة معاهدة السالم 1979 املغشوشة دون مراعاة حق الشعب 
ضيّعوا  الذين  الفلسطينيني  حال  كيف  انظر  دولة،  إلقامة  الفلسطيني 
العرب، املطلوب  األندلس من قبل  بالدهم »يبكيك حالهم« كام ضاعت 
اليوم من كل الدول العربية واإلسالمية والغربية الكربى الفاعلة يف األمم 
املتحدة التدخل من جديد لوضع حّد ملا يقوم به العدّو من ترشيد وتهجري 
العادل والشامل  السالم  بإحالل  للمساهمة  وتقتيل واغتياالت واعتقاالت 

بإقامة دولتهم عىل جزء من املساحة التي مازالت تحت أقدامهم.
الفلسطينية  القيادة  أن  غري  و2021،   2019 بعد  سوءا  زاد  والحال 
دون   )48( فلسطني  اسرتجاع  وجهل:  بغباوة  الثالثة  الالءات  استعملت 
النظرة  صاحب  يرزق  الحي  الصهيوين  للكيان  االعرتاف  ورفض  مقاومة 
الثاقبة ورفض االعتامد عىل املقاومة إلزعاجه وتهديده بخلق مشاكل عىل 
األقل يك يكّف عن بناء املستوطنني أو ترضخ إلعطاء الضوء األخرض لقيام 
دول فلسطني إذا طال دور املقاومة برضبات موجعة تضطر ومرغمة إىل 
ذلك، رغم ذلك يستحيل أن تستجيب ارسائيل ملا تعرفه من موقف القيادة 
يقلق  الذي  الدور  هذا  فغياب  ملقاومتها  املتخاذل  والعربية  الفلسطينية 
الله  أبناء  أنهم من  السكان اإلسبان األصليني، العتقادهام  مضاجعها مثل 
لقوله عز وجل »إنهم برش ممن خلقنا« وقال جّل شأنه ولن ترىض عنك 
اليهود والنصارى حتى تتبع ملّتهم« إشارة إىل أن الله مل ميّن عليهم بأرض 
األمر  أمام هذا  والجن  اإلنس  كشياطني  لقلتهم وترصفاتهم  عباده  كبقية 
املستعيص حلّه، ليس بعيب وال من املحرمات أن يحتلوا جزءا من أرض 
فلسطني موطنا لهم، رشيطة إقامة سالم دائم معها فهام من عباده ويف 

أرضه. 
أغرتهم  الدنيا  لكن  لفلسطني،  األصليون  السكان  هم  الفلسطينيون 
وضعف إميانهم ومل يقدموا التضحيات املرجّوة ليحصدوا النرص املبني مثل 
اإلسبان السكان األصليني الذين أثبتوا قدراتهم وإميانهم بوطنهم واملقاومة 
السرتجاع  حليفهم  النرص  بات  حتى  وقرونا  قرونا  واستبسلوا  واملثابرة 
وطنهم من املغتصبني العرب، فالقيادة الفلسطينية ليست مستعجلة وال 
مهتّمة وال متحمسة مل يدفعها الحنني إىل اسرتجاع ما اغتصب منها سنة 
1967، عىل األقل تريد العيش دون مقاومة حفاظا عىل السلطة خوفا من 
حركة حامس للوصول إىل سدة الحكم من قبل وبعد انتخابات 2006، شأن 
الغرب رغبته ذلك، بات الغرب مرتاح ومقتنع ومن دون إحراج أن السلطة 
مثل  املرشوعة  حقوقهم  لنيل  الجسام  التضحيات  عىل  تقدم  أن  تريد  ال 
اإلسبان حتى بات االعرتاف بدولة فلسطني مل يعد قامئا يف أذهانهم، بدأ 
اليهود يشعرون بالراحة واالطمئنان، يسهل إزاحتهم واقتالعهم من وطنهم 
وبالتهجري  باالعتقاالت  آخر  إىل  حني  ومن  املاء،  لهم  ليصفو  فشيئا  شيئا 

أن  جيدا  الغرب  أدرك  بأنفسهم،  منازلهم  وهدم  والترشيد 
تهّمهم  تعد  مل  والتنازالت  االستسالم  والخذالن  الفساد  شعارهم  العرب 
قضية فلسطني ال من قريب وال من بعيد وأن حرارتهم املعهودة ال تتجاوز 
شجب القرارات األمريكية اإلرسائيلية أو العربية املؤيدة، نظرا إىل قدرتها 
وقواتها عىل استاملة عدد محرتم من الدول العربية للتطبيع وهي فخورة 
بقوتها العسكرية وأن الجندي اإلرسائييل أفضل من مئة أو أكرث من الجنود 
العرب، محور الرش الذين انتزعت منهم روح الهمة والشهامة العربية تأثر 
ضمريهم باملال بامتالك الرثوة الطبيعية الطائلة دون عناء واستحوذ عىل 
عقولهم وقلوبهم الخبث والجهل والحسد خرّيوا التقرب إىل الغرب ليسمح 
لهم بامتالك القنابل النووية وغريها التي هي من املحرمات عندهم مهام 
الوقوف  بدَل  واإلمارات  كالسعودية  منهم  املقرب  القوي  حليفهم  كان 

يغطّي  ما  باملال  مبّدهم  العرب  أشقائهم  إىل جانب 
حاجتهم للنهوض بشعوبهم من الخصاصة والحرمان، 
ثروتهم  وأن  األمة،  صفوف  توحيد  عىل  والعمل 
الطبيعية تغطي وتغني العامل كله، أمام الخريات كلها 
صّمم وخطّط بأن ال يكون للعامل العريب من مرشقه 
إىل مغربه شأن يف السياسة الدولية فاستغّل غباءهم 
إدارة  يف  وقدرتهم  مؤهالتهم  وضعف  وتخلفهم 
بهدم  ومكر  بدهاء  خطته  رسم  من  مّكنه  الحكم، 
والعمل عىل طمس هويتنا  والحط  واألخالق  القيم 
من ثوابتنا رمز قوتنا ووجودنا ضمن األمم األخرى، 
لقتل الشعوب دون إطالق رصاص بتغذيتهم بثقافته 
مبعث  قوته  رّس  بجد  وقلبه  عقله  وغزو  وأفكاره 
نهضته وتقدمه حتى ال يقتبس الجانب العلمي من 
الوهن  هذا  العربية،  األمة  أعداء  فاستغّل  حضارته 
الضعف والجهل اتفقوا عىل أن ال يعتيل سدة الحكم 
ألوامرهم  ميتثل  الذي  املناسب  الشخص  بتزكية  إال 
لقطع  اليوم(  نعيشه  ما  )وهذا  مصالحهم  لخدمة 

واستغاللهم  البتزازهم  سوقا  ليبقوا  العريب،  باإلنسان  للنهوض  أمل  كّل 
)يعدون ثروة طبيعية( ليبقوا يف حالة تأخر وضعف وجهال مثل ما نراه 
يف مرص والسعودية وسوريا واليمن وليبيا واإلمارات مل نعد نسمع تردد 
تفعل  ماذا  انظر  العريب،  الصف  جمع  عن  فيها  يتحدثون  واحدة  كلمة 
السعودية واإلمارات اللتان انتزعت وسلبت منهام الهّمة والكرامة أشعلتا 
ووسعتا الخراب والدمار والفتنة للتخريب والتفقري ومتزيق األشقاء خاصة 
اليمن وليبيا... والسييس كادت ليبيا أن تكون سوقا مزدهرا ملرص الستغالها 
تؤمن  وطنية  نزعة  ذات  حكيمة  قيادة  وجدت  لو  وعامال  ماال  لوحدها 
باملسؤولية تجني كل خري وتضغط عىل اإلمارات والسعودية للكّف عن كل 
أذى يؤدي أي دولة عربية وحثّهام عىل مّد كل دولة باملال الذي يستحقونه 

من دون الذهاب إىل الغرب الستغاللهم.

التطبيع الذي لن حيل القضيةفلسطين األرض المغتصبة 
تكون  أن  كادت  غربا،  وإسبانيا  اندونيسيا رشقا  إىل  اإلسالمية  الفتوحات  توسعت  أن  بعد  نفسه  يعيد  التاريخ 
مطرودين  العرب  ميالدي، خرج  الخامس عرش  القرن  يف  اإلسالمية  الخالفة  قبل سقوط  أي  إسالمية  دولة  أوروبا 
مهزومني مقهورين مرشدين تائهني تشتت شملهم يف أرجاء إفريقيا شامال بعد تسعة قرون )ويا للعجب والغرائب( 
من االستيطان األبدي يف ظنهم )اليل يحسب وحدو يفضلّو( لكن األسباب عديدة وراء تراجعهم من كرثة فسادهم 
وأخطائهم الفتقار إىل ضيق أقفهم وقصور نظرهم لالنغامس يف اللهو والرتف والظلم ضعفت شوكتهم وزال خطرهم 
فشاع صيت ضعفهم بني األمم، وسكان البالد األصليني ساهرين يرتصدونهم ويخططون لالنقضاض عليهم، فانقض 
عليهم العثامنيون أوال، سال لعاب الغرب فوجدوهم لقمة سائغة باستعامرهم واستغاللهم أينام وجدوا، مل يكفهم 
ذلك، بل زادهم الحنني والرأفة إىل جمع شمل اليهود املرشدين املشتتني يف أرجاء العامل، فاستقر رأيهم يف مؤمتر 
سويرسا 1897 ووعد بلفور 1917، باغتصاب فلسطني بزرع )مسامر جحا( وطنا لهم بعد التقسيم األممي الظامل وغري 
العادل، 29/11/47، رشع العدّو يف تركيز دولة القانون واملؤسسات بعد ستة أشهر فقط، بقي القسط الفلسطينيون 
عىل حاله يحكمها قايض قضاة، صادف أن زار املرحوم بورقيبة أريحا مارس 1965 دعاهم اإلرساع يف تركيز مؤّسسات 
الدولة مثل اليهود، قبل فوات األوان، فنعتوه بالعاملة والخيانة للغرب، حينام قامت الحرب 1967 ابتلعت نصف 
ما حصلوا عليه يف التقسيم األول، حينها ندموا الفتقارهم إىل بعد النظر والذوق وتعّنتهم بصالبة مواقفهم السخيفة 
يف إدارة الحكم ففرطوا وفّوتوا يف حقوقهم ومام عّقد حظهم التعيس إبرام اتفاقات أسلوب الكاريث حريت الحكم 
عىل املقاومة 1993، الذي اعرتفوا فيه للكيان الصهيوين 78 % من مساحة فلسطني عن طريق حركة فتح )عرفات(....

إعالم للتالميذ والطلبة 

القسط الثاني من اإلشرتاكات 
املدرسية والجامعية 2020/20210 

تعلم رشكة النقل بتونس حرفاءها من التالميذ والطلبة بانطالق  عملية بيع القسط 
الثاين من اشرتاكات النقل املدرسية والجامعية الخاصة باملوسم الدرايس 2020/2021 
اليوم االثنني 18 جانفي 2021. وستتّم عملية بيع االشرتاكات الصالحة عىل شبكات 
 143 عرب  املرىس   – الوادي  حلق   – تونس  الحديدي  والخط  واملرتو  بالحافلة  النقل 
مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكربى )واليات تونس )56( وأريانة )16( 

وبن عروس )30( ومنوبة )20( ( و 21 مكتبا مبراكز بقية واليات الجمهورية.
كام خّصصت الرشكة أربع وكاالت تجارية تابعة لها لتأمني عملية البيع وهي : 

- الوكالة التجارية بحي الخرضاء املحاذية ملحطة املرتو.
- الوكالة التجارية باملروج 4 املوجودة قبالة املحطة النهائية لخط املرتو رقم 6 

- الوكالة التجارية املوجودة مبحطة الرتابط »سليامن كاهية« مبنوبة
- الوكالة التجارية »املرىس الشاطئ«

الساعة  إىل  صباحا  الثامنة  الساعة  من  الوكاالت  بهذه  العمل  توقيت  وسيكون 
الخامسة مساء من يوم اإلثنني إىل يوم الجمعة و من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة 

الواحدة بعد الزوال يوم السبت.
وبالتوازي مع نقاط البيع املذكورة وانطالقا من نفس التاريخ ، فإنّـه باإلمكان اقتناء 

االشرتاكات عن طريق شبكة األنرتنات من خالل موقع الواب التايل :
 www.ichtirak.poste.tn

وملزيد اإلرشادات حول ملف االشرتاكات املدرسية والجامعية فإنه بإمكان التالميذ 
والطلبة االتصال مبركز النداء التابع للربيد التونيس عىل الرقم املبارش 1828 أو بالرقم 

األخرض لرشكة نقل تونس  80.100.345 

* مصطفى الصدوري

شكر وأربعينية

يتوجه الزميل الصحفي باذاعة الشباب سليم 
القصيبي باسمه وباسم عائلة بن رحومة بالشكر 
اىل كل من واساهم يف وفاة العزيز عىل قلوبهم 

والد زوجته السيد:
الشاذيل بن خميس بن رحومة 

ديسمرب   06 يوم  املحتوم  األجل  وافاه  الذي 
.2020

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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* د.رضا مقني باحث يف التاريخ املعارص

األطليس  األمرييك  العدوان  بعد  سنتان 
وشعبا  قيادة  العراق  ضّد  العريب  والرّجعي 
 17 يوم  العسكريّة  عملياته  انطلقت  الذي 
لنقابات  العام  االتّحاد  أصدر   ،1991 جانفي 
ُمَؤلًَّفا بحجم 141 صفحة عام  عّمل العراق 
واالتّحاد  املعارك  »أّم  عنوان  تحت   1993

العام التّونيس للشغل«.
لألدوار  مهّم  توثيقا  املؤلف  تضّمن  لقد 
التي لعبها اتّحاد الشغل منذ شهر أوت 1990 
قوميّا وقطريّا وعىل مستوى هياكله املركزيّة 
والجهويّة واملحليّة يف احتضان وتأطري حركة 
املحارص  العراقي  الّشعب  ومساندة  دعم 
مدى  عىل  استمّر  لعدوان  تعرّض  الذي 
عشوايئ  قصف  يف  يوما   40 طيلة  ساعة   24
واملالجئ  والجامعات  املدارس  استهدف 
والجسور ومحطات الكهرباء ومراكز البحث 

العلمي وخلّف آالف الّضحايا.
تّم  املؤلف،  من  الّسابعة  الّصفحة  ففي 
نرش الرّسالة التي وّجهها الحبيب عاشور إىل 
الرّئيس صدام حسني بتاريخ 3 سبتمرب 1992 
متواضعة  هديّة  »هذه  قوله  فيها  جاء  وقد 
الّصامد  العراق  إىل  وإخالص  محبّة  عربون 
العراق الذي رفع رأس  حكومة وشعبا... إىل 
األّمة العربيّة وأعاد الثقة يف الّنفس إىل شعبها 
رغم بشاعة العدوان الثالثيني الغادر بقيادة 
ولو  أشعر  مل  األمريكيّة...  املتّحدة  الواليات 
بل  املعارك  يف  انهزم  العراق  أّن  واحدة  مرّة 
للّشعب  املستقبل  أبواب  فتح  بالعكس فقد 
الّنرص وسينهار  أجراس  الذي سيقرع  العريب 
والجمهرييّة  الباسل  العراق  عن  الحصار 
املقّررة  االستسالم  خطط  وستفشل  الثائرة 
صّدام  رّد  وقد  الفلسطينية«.  القضيّة  لقرب 
عاشور  الحبيب  شاكرا  الرّسالة  عىل  حسني 

والشعب التّونيس عىل دعمه ومساندته.
وأشادت الوثيقة التي أرشنا إليها يف فصل 
الّنقابية  للحركة  التّاريخي  بالّدور  كامل 
موقف  واستعرضت  وقوميّا  وطنيّا  التّونسيّة 
الّداعم  فرحات حشاد  بقيادة  الشغل  اتّحاد 
أفردت  ثّم  الفلسطيني.  الوطني  للّنضال 
القوميّة  التّعبئة  يف  الشغل  اتّحاد  إسهامات 
ضّد العدوان عىل العراق بفصل خاّص غطّى 
التّحرّكات وحمالت التّضامن والّدور اإلعالمي 
املهّم لجريدة »الّشعب« وللّنرشات الجهويّة 
نرشة  مثل  الجهوية  االتّحادات  عن  الّصادرة 

»الّصمود« بصفاقس ومدنني.
الّصادر عن  بالبيان  العراقي  املؤلف  ونّوه 
التّونيس  العام  لالتّحاد  التنفيذي  املكتب 
للّشغل يوم 9 أوت 1990 الذي »أدان بشّدة 
يف  وحلفاءه  األمرييك  العسكري  التدّخل 
االقتصادي  الحصار  واستنكر  العربيّة  األرض 
الّدوائر  فرضتها  التي  التّجويع  وسياسة 
العريب  الّشعب  ضّد  والّصهيونيّة  االمربياليّة 
فيه هذه  الذي تسعى  الوقت  العراق يف  يف 
واملساندة  الحمية  توفري  إىل  نفسها  الّدوائر 
الّصهيوين«)ص  وللكيان  لنفسها  الالمحدودة 

.)29
اتّحاد  عن  الّصادرة  الوثيقة  مثّنت  كم 
عّمل العراق الّدور الذي لعبه اتّحاد الّشغل 
يف تعبئة الّنقابات العربيّة من خالل دعوته 
لالتّحاد  املركزي  للمجلس  لعقد دورة طارئة 
بتونس  العرب  العّمل  لنقابات  الّدويل 
يومي 27 و28 أوت 1990 صدر إثرَها بيان 
الخليج  يف  األطليس  األمرييك  التّدخل  أدان 
العريب  الّشعب  عن  الحصار  لرفع  ودعا 
املنظمت  بعض  معارضة  رغم  العراق  يف 
النقابيّة العربيّة املساندة للعدوان واملتذيلة 
لحكومات أقطارها والتي اضطرّت يف الّنهاية 
ومل  )ص40(.  االجتمع  من  االنسحاب  إىل 
دعا  بل  املوقف  بهذا  الشغل  اتّحاد  يكتِف 
هياكله القطاعيّة إىل ممرسة دورها يف عقد 
املهنيّة  لالتّحادات  طارئة  قطاعيّة  دورات 
طارئة  دورة  تونس  فاحتضنت  العربيّة. 
 18  –  17 أيام  الّنقل  لعّمل  العريب  لالتّحاد 
– 19 سبتمرب 1990 والذي طالب يف اختتام 
أشغاله عّمل الّنقل مبقاطعة بواخر وطائرات 
بدوره  واجتمع  العدوان.  يف  املشاركة  الّدول 
يف تونس االتّحاد العريب لعّمل الّزراعة بصفة 
لتجويع شعبنا يف  استثنائيّة تحت شعار »ال 
العراق«. وتّم خالل هذه الّندوة طرد ممثل 
 .)42 )ص  للعدوان  املؤيّدة  ملواقفه  مرص 
وصدرت أيضا قرارات ذات أهميّة عن اجتمع 
االتّحاد العريب لعّمل النفط والكيمياء دعت 
لتنظيم مسريات شعبيّة تضامنيّة وعدم ضّخ 
العدوان  يف  املشاركة  للّدول  العريب  الّنفط 
ورضورة تنظيم حمالت تربّع باملواد الغذائيّة 

وحليب األطفال لشعب وأطفال العراق.
عن  بتونس  الشغل  اتّحاد  يتخلف  مل 
تكريس هذه القرارات عمليّا. فقد احتضنت 
وسوسة  بصفاقس  الجهوية  االتّحادات  دور 
وجندوبة  وقفصة  واملهدية  وسليانة  وقابس 
املحلية  االتّحادات  وكذلك  ومدنني  وبنزرت 
الذكر  وقليبية عىل سبيل  وبنقردان  بالحامة 
فعاليّات تكوين لجان مساندة للعراق لتأطري 
التّحرّكات الّشعبيّة ولتنظيم حمالت تجميع 
من  العراق  يشكو  التي  واألدوية  الحليب 
من  بسبب حرمانه  مخزونها  فادح يف  نقص 
استعمل أكرث من أربع مليار دوالر يف أرصدته 
تجميدها.  قرار  بعد  الخارج  يف  البنكيّة 
وتشّكلت لجنة عىل الّصعيد الوطني من قبل 
املكتب التّنفيذي لترشف عىل جمع الترّبّعات 
هذا  يف  والّصيادلة  األطبّاء  انخرط  وقد 
أربعني  توفري  من  الّنّقابيون  ومتّكن  املجهود 
طّنا من األدوية وحليب األطفال تّم شحنها 
للغرض  أعّدت  التي  »بلقيس«  سفينة  عىل 
واتّحادي  املغاربيّة  االتحادات  مع  بتنسيق 
شعار  تحت  وكانت  واألردن  فلسطني  عّمل 

»سفينة التّحدي والتّضامن« )ص 31(.
ضّمت الّسفينة »بلقيس« 14 إطارا نقابيّا 
الوفد  من قطاعات وجهات مختلفة وترأس 
املساعد  العام  الكاتب  جمعة  بن  الهادي 
آنذاك.  بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
وانطلقت الّسفينة من ميناء الجزائر العاصمة 

الّسلطات  لكّن  وطرابلس،  بتونس  وتوقفت 
املرصيّة حارصتها يف ميناء بورسعيد وطالبتها 
اإلقليميّة  املياه  مبغادرة  التّهديد  تحت 
الجبان  املوقف  هذا  لكّن  فورا.  املرصيّة 
واملتواطئ من الّسلطات املرصيّة مل مينع من 
إيصال أطنان من األودية إىل العراق جّوا عرب 
األردن شاركت فيه أيضا عّدة منظمت مهنيّة 

وقوى سياسيّة وطنيّة.
املظاهرات  بتنظيم  الّنقابيّون  يكتِف  مل 
الترّبّع  وحركة  اإلعالميّة  والحمالت  الّشعبيّة 
دعم للعراق الّصامد بل نظّموا أيضا زيارات 
فكانت  الّشقيق.  القطر  هذا  إىل  ميدانيّة 
يوم 15  الثانوي  التّعليم  نقابيي  وفود  زيارة 
أيضا  ونذكر  االبتدايئ.  والتّعليم   1991 أوت 
زيارة وفد االتحاد الجهوي بصفاقس برئاسة 
الكرامة  فرقة  وبحضور  العوادين  يوسف 
حسني  صدام  استقبل  وقد  امللتزمة.  لألغاين 
وفد جهة صفاقس وألقى كلمة معرّبة مرّحبا 
يكن  مل  العدوان  »إّن  قوله  فيها  جاء  بالوفد 
ضّد  هو  بل  بعينه  عريب  قطر  ضّد  موّجها 
وأضاف:  ومستقبال«  حارضا  العربيّة  األّمة 
حالّ  سيجدون  بأنهم  اّدعوا  الذين  »إّن 
للقضيّة الفلسطينيّة بعد حّل قضيّة الكويت 
يتنّصلون اآلن من وعودهم وصار التّآمر عىل 

الفسطينينّي يأخذ أشكاال شتّى«.
حسني.  صدام  الّشهيد  كلمت  صدقت 
فمسلسل العدوان األمرييك الّصهيوين الرّجعي 
بل   ،1991 حّد  عند  يتوقّف  مل  العراق  ضّد 
تواصل الحقا وتجّدد سنة 2003 باحتالل هذا 
القطر مبارشة وتاله العدوان عىل لبنان سنة 
2006، ثّم ليبيا وسوريا سنة 2011. وتصاعد 
نهج التّطبيع عربيّا يف إطار ما يُسّمى بصفقة 
انخرطت  التي  القوى نفسها  القرن من قبل 
الّضغوطات  وتضاعفت   1991 عدوان  يف 
القوى  مزيد  لجّر  والرّجعيّة  االمربياليّة 
يتطلب  ما  التّطبيع وهو  واألنظمة يف مسار 
املهنيّة  املنظمت  قبل  من  حازمة  وقفة 
مقّدمتها  ويف  والتّقدمية  الوطنيّة  واألحزاب 
االتّحاد العام الّتّونيس للشغل بوصفه منظمًة 
هذا  يف  تاريخيّة  تجارب  متتلك  جمهرييًّة 
الذي  العراقي  املؤلف  شهادة  ولعّل  املجال 
ما  عىل  الّدالة  الّشهادات  بني  من  عرضناه 

اختتمنا به هذا املقال.
  

محطـات

كلمة حق    

عبـد اهلل 
عمــراني

 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

كان أستاذا مثاليا بأتّم معنى الكلمة، يف حبّه ملهنة التدريس، يف 
عالقاته مع أبنائه وبناته التالميذ، يف عالقاته مع زمالئه من األساتذة 
عمراين  الله  عبد  املرحوم  كان  لقد  والعملة.  واإلداريني  والقيمني 
بقفصة  الشباب  بحي  الثانوي  باملعهد  والجغرافيا  التاريخ  أستاذ 
الذي وافاه األجل املحتوم  يوم 11 ديسمرب 2020 ٬ أي بعد خمس 
سنوات من تقاعده، مثاال يحتذى به يف سلوك املريب واملدرّس، الذي 
يؤْثر عىل نفسه ولو كان يحّس بوجع، أو أمل أو خصاصة. وذلك من 
وتصون  تحفظ  التي  التاريخ  علوم  فّن  وتعليمهم  تدريسهم  أجل 
الذاكرة التاريخية الجمعية للشعب واألمة، وتؤّصلهم يف هويتهم 
اآلخر  عىل  منفتحة  نقدية  بعقلية  واإلسالمية،  العربية  القومية 
وعىل األديان، وعىل حضاراتهم وعىل تاريخهم. بعيدا عن النظرة 
الشوفينية والتعّصب العرقي أو القومي، وبرؤية علمية وعلمنية 
تحرتم الدين يف أبعاده القيمية والرتبوية واالجتمعية. كتلك التي 
تنّمي يف املواطن التونيس التسامح مع اآلخر وروح التآخي والتآزر، 
التنّوع  وقبول  االجتمعيني،  والتكافل  التضامن  حّب  فيه  وتزرع 
واالختالف حتّى ولو كان مع ذوي الديانات األخرى، بل ولو كان 

مع الالدينيني واملالحدة. 
أنه  مبعنى  عرصه،  عىل  شاهدا  عمراين  الله  عبد  األستاذ  كان 
كان يحاول أن يقدم اإلضافة العلمية والرتبوية لتالمذته، كم كان 
يقّدم لهم النصائح املفيدة والناجعة أستاًذا ووليًّا ومربيًا ومسؤوال 
وصاحَب رسالة تربوية وعلمية. بل إن أمثال عبد الله عمراين من 
أبناء جيله يعتربون أنفسهم أصحاب رسالة وطنية، ومهمة وطنية 
نبيلة ورشيفة. ولعلّه من أجل ذلك كان دامئا حارضا ومنخرطا يف 
مناضال عىل طريقته يف  كان  أن  منذ  العربية،  وأّمته  قضايا وطنه 
السبعينات. وهكذا شّب منذ شبابه حتى  أواخَر  الطالبية  الحركة 
التقدمية  والحركة  النقابية خاصة  للحركة  نصري  أيامه وهو  أواخر 
مناضال  بوصفه  وطنية،  روح  بكل  معاركها  يف  ساهم  التي  عامة، 
قاعديا صادقا وصدوقا، مخلصا لتونس وللعروبة ولفلسطني القضية 
بوصلة التحّرر الوطني، بل والعاملي ضّد االمربيالية العاملية والعدو 

الصهيوين حليفها االسرتاتيجي.
واسعة  رحمة  الله  رحمه  عمراين  عبدالله  العزيز  فقيدنا  كان 
النفس،  عزيز  الهمة،  عايل  األخالق،  دمث  جناته،  فسيح  وأسكنه 
ميتاز بعالقاته الحميمية مع زمالئه وأصدقائه. ويف كلمة كان طيب 
املتواطىء مع  املثقف  الرسيرة وطيب املعارشة. كان يرفض متلّق 
الجبان.  املنافق  السيايس  انتهازية  يكره  وكان  والسلطان،  السلطة 
يعرتف  وال  األوطان،  خائن  املتملّق  املداح  املثقف  ميقت  كان 
بالّسيايس الدجال املتحيّل عىل املواطن الغلبان. كان ضّد املثقفني 
وهموم  املواطنني  بأوجاع  املتاجرين  الوصوليني  والسياسيني 
املحرومني، وستاجرون بقضايا الوطن والدين. هؤالء الذين قذفت 
املخلصة  الوطنية  القوى  من  غفلة  يف  العربي  الربيع  أمواج  بهم 
لتونس ولشعبها. أولئك الذين ملؤوا الفضاءات برصاعاتهم التي ال 
الحطب  أولئك حملة  والقنوات.  اإلذاعات  التي غزت كل  تنتهي، 
هيالري  بعده  ومن  أوباما  لهم  أذن  الذين  الجدد  الُحّكام  من 
مؤمتر  مبناسبة   2012 فيفري  يف  بتونس  قمرت  بنزل  كلينتون 
إجهاض  ثَمَّ  ومن  التونسيني.  حلم  ليختتطفوا  سوريا«  »أصدقاء 
عبد  كان  نعم  واملقصيني.  للمهمشني   2010 ديسمرب   17 انتفاضة 
لهؤالء  رافضا  القاعديني،  للوطنينب  مثاال  الله  رحمه  عمراين  الله 
الثقفوت ونوع السيايس »البلعوط« من البزناسة وأصحاب املعايل 
والفخافة والرياسة، الذين انترشوا كالجراد، وأفسدوا علينا تونسنا 
يكفر  وسطيا  عمراين  الله  عبد  فقيدنا  كان  الفساد.  فيها  وعّمموا 
بالتطرف ميينه ويساره، ميقت عقلية الزعاماتية والعقلية الزبونية 
بنفس  يتعاطى مع عرصه  والتجدد،  بالجديد  يؤمن  السياسة،  يف 

الدرجة التي يعتّز فيها بأصالته.
موعدك  الله  شاء  وإن  الله.  عبد  الخلوق  رفيقينا  يا  فالوداع 

الجنة وسالما مني إىل روحك الطاهرة.

يف الذكرى الثاّلثني للعدوان األطليس ضّد العراق:

وقفة اتّحاد الشّغل املشرّفة بشهادة عراقيّة
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تراجع إنتاج الفسفاط التجاري بجهة قفصة خالل السنة املنقضية 2020 بنسبة 44 باملائة، باملقارنة 
مع حجم االنتاج الذي كانت رشكة فسفاط قفصة تتطلّع لبلوغه طيلة السنة، وذلك بسبب االضطرابات 

واالعتصامات املتواترة يف جهة قفصة عموما ويف مناطق إنتاج الفسفاط عىل وجه الخصوص.
قال املدير املركز لالنتاج بالرشكة، خالد الورغي، إن إنتاج سنة 2020 بلغ 3 ماليني و144 ألف طن 
مقابل هدف كان يروم بلوغ 3 فاصل 5 مليون طن، مضيفا أن هذا اإلنتاج هو يف حدود معّدل إنتاج 
رشكة فسفاط قفصة للسنوات العرش املاضية والتي تهاوى فيها إنتاج الفسفاط التجاري إىل حدود 3 

فاصل 2 مليون طن يف السنة مقابل 8 ماليني طن يف سنة 2010.
ولفت هذا املسؤول إىل أن إنتاج شهر ديسمرب من سنة 2020، والذي مل يتجاوز 35 ألف طّن، هو 
األسوء عىل اإلطالق منذ سنة 2011 باعتبار أن كّل وحدات اإلنتاج يف معتمديات املتلوي واملظيلة 

والرديف وام العرائس توقّفت عن العمل.
ويستمّر منذ أزيد من شهر توقّف نشاط جميع وحدات إنتاج الفسفاط البالغ عددها 11 وحدة 
الفسفاط  عمليّات وسق  توقّف  عنه  ترتّب  ما  املقاطع،  كّل  من  الفسفاط  استخراج  عمليّة  وكذلك 
بالخصوص معامل  الكيميائية وهم  االسمدة  إىل حرفاء رشكة فسفاط قفصة من مصّنعي  التجاري 

املجمع الكيميايئ التونيس والرشكة التونسية الهندية لألسمدة.
واعتصامات  احتجاجات  عىل  زيادة  فإنه  قفصة،  فسفاط  برشكة  لالنتاج  املركزي  املدير  وحسب 
طالبي الشغل، والتي غالبا ما تسبّبت يف تعطيل قطاع الفسفاط باملعتمديات املنجمي، فإّن إرضابا 
للرشكة ومبطالب  االسايس  القانون  بتحيني  للمطالبة  قفصة  أعوان رشكة فسفاط  أسابيع  منذ  يشّنه 
مهنية أخرى، قد كانت له تداعيات سلبية عىل حصيلة إنتاج هذه الرشكة يف االشهر االخرية من سنة 

.2020
تزويد  مجال  2020 يف  سنة  قفصة  فسفاط  التي حققتها رشكة  النتائج  تكن  مل  أخرى،  من جهة 

حرفائها من مادة الفسفاط التجاري أحسن حال من حصيلة اإلنتاج، باملقارنة عىل االقل مع نتائج 
سنة 2019، وأفاد خالد الورغي أن الرشكة مل تتمّكن من شحن سوى مليونني و 320 ألف طّن طيلة 
العام املايض إىل معامل املجمع الكيميايئ والرشكة التونسية الهندية لصنع األسمدة مقابل 3 فاصل 

2 طّن يف سنة 2019.
وأضاف أن حاجيات حرفاء الرشكة من مصّنعي االسمدة الكيميائية ترتواح يف العام ما بني 5 فاصل 

5 و 6 فاصل 5 مليون طّن من الفسفاط التجاري.
أن تشحنها إىل هؤالء  يُفرتض  التي كان  الفسفاط  الكبري يف كّميات  النقص  املسؤول  وأرجع هذا 
الرّبية أو الحديدية من قبل  الحرفاء إىل عّدة أسباب من أبرزها قطع مسالك نقل الفسفاط سواء 
محتّجني، باالضافة إىل ضعف كبري يف وترية حركة القطارات املخّصصة لوسق الفسفاط من ذلك أن 
محّمال  قطارا   12 عن  يقّل  ال  ما  تؤّمن   2011 سنة  قبل  كانت  الحديدية  للسكك  التونسية  الرشكة 
بالفسفاط يف اليوم الواحد يف اتجاه واليتي قابس وصفاقس حيث وحدات تصنيع االسمدة، يف حني 

أنّها ومنذ عرش سنوات ال تؤّمن سوى أربع قطارات يوميا.
ويعاين قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع الفت يف مؤرشات اإلنتاج والوسق عىل وجه 
الخصوص جرّاء اإلضطرابات اإلجتامعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة إذ مل يتجاوز معّدل اإلنتاج 
السنوي لرشكة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خالل الفرتة املمتدة من 2011 إىل 2020 نحو 3 

فاصل 2 مليون طّن مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن يف سنة 2010 لوحدها.
اإلنتاج  مؤرشات  يف  الرتاجع  هذا  فإّن  قفصة  فسفاط  برشكة  االتصال  لدائرة  معطيات  وحسب 
واملبيعات انجّر عنه تراكم يف الخسائر املالية التي تكبّدتها الرشكة خالل الفرتة 2011 – 2019، والتي 

بلغت 603 ماليني دينار.

تراجع إنتاج الفسفاط التجاري  

تراجعت صادرات الغالل التونسية خالل سنة 2020، إىل حوايل 30 الف طن بقيمة تفوق 75 مليون دينار مقابل صادرات 
يف حدود 48 الف طن بقيمة 110 مليون دينار، سنة 2019، حسب بيانات من املجمع املهني املشرتك للغالل.

وأظهرت معطيات املجمع املهني املشرتك للغالل ان ليبيا احتلت املرتبة األوىل يف توريد الغالل التونسية، باقتناء أكرث من 
17 ألف طن بقيمة 692ر30 مليون دينار )م د( مقابل 35 ألف طن وعائدات بقيمة 621ر63 م د، سنة 2019، اي بنسبة 

تراجع تفوق 50 باملائة.
وجاءت ايطاليا يف املرتبة الثانية لتورد من تونس 6 آالف طن من الغالل بقيمة 735ر9 م د، سنة 2020، مقابل 6517 طنا 
بعائدات تناهز 489ر8 م د، سنة 2019 ثم فرنسا التي صدرت لها تونس 1712 طنا مبا قيمته 211ر3 م د، مقابل 3033 طن 

بقيمة 874ر5 م د خالل نفس الفرتة.
وبنّي املصدر ذاته أن تراجع صادرات الغالل سنة 2020 شمل إضافة إىل فرنسا، روسيا التي استوردت 511 طنا بقيمة 789ر2 
م د مقابل 671 طنا بقيمة 081ر3 م د، سنة 2019. يف املقابل شهدت سوق اململكة العربية السعودية تطورا يف استيعاب 

الغالل التونسية، إذ اقتنت 378 طنا مبا قيمته 795ر3 م د، سنة 2020 مقابل 355 طنا مبا يعادل 691ر3 م د، سنة 2019.
كام ارتفعت صادرات الغالل التونسية بشكل طفيف باتجاه قطر، لتبلغ 641 طنا بقيمة 104ر7 م د 744 طنا بقيمة 781ر6 

م د سنة 2019.
واوضح املجمع املهني املشرتك للغالل ان أسواق السويد والكوت ديفوار والسنغال وكينيا والنيجر والبينني مل تورد أي كمية 

من الغالل التونسية يف سنة 2020 مقابل كميات متواضعة خالل سنة.

تراجع صادرات الغالل 
التونسية خالل سنة  2020

القوية  والنقدي  املايل  الدعم  الّدويل عىل مواصلة جهود  الّنقد  حّث صندوق 
التي تنتهجها الدول ملساعدة اقتصاداتها يف ظّل ما يقول إنه »قدر كبري من عدم 
التيقن« حيال املخاطر التي يفرضها ارتفاع جديد يف إصابات كوفيد19- وظهور 

سالالت جديدة.
وقال جريي رايس املتحّدث باسم الّصندوق للّصحافيني »االقتصاد العاملي عند 
مفرتق حرج.. ما زال هناك قدر كبري من عدم التيقن… واحتامل أن تكون الفرتة 

املقبلة بالغة الّصعوبة يف ظّل تنامي اإلصابات واستمرار معاناة الناس«.
وتابع أّن الصندوق سيصدر توقعات محدثة لالقتصاد العاملي يف 26 جانفي تأخذ 
يف الحسبان أحدث التّطورات، مثل التوصل إىل لقاحات للوقاية من كوفيد19- 
والرّشوع يف استخدامها وإجراءات التحفيز الجديدة يف الواليات املتّحدة واليابان.

يذكر أن الصندوق توقع يف أكتوبر انكامش الناتج العاملي 4.4 %، يف 2020، ثّم 
منوه 5.2 %، يف 2021. وأصيب أكرث من 92.22 مليون بفريوس كورونا املستجد يف 

أنحاء العامل وتويف نحو مليونني.

صندوق النّقد يحّث الدّول 
على مواصلة الدّعم املالي 
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الحوار األدبي

* أبو جرير         

وجدت صعوبة كبرية وأنا أقدم الصديق والرفيق واألخ العتيق ألنيّ 
جايلته منذ منتصف الثامنينات. عرفته عن قرب. فاألسعد بن حسني 
للحب  ثابتة  معجزة  هو  الوفاء.  لفتنة  املدهش  ات  والنحيّ الصاحب 
اللفظ  بفتنة  ملتحم  لكائن  ذاكرة وحلم مدهش  قصة  والحياة هو 

والرسد والتخيل. هو خيمة أوتادها ثابتة يف عمق املغامرة.
د املواهب والطموحات. فهو الناقد والقاص  األسعد بن حسني متعديّ
واملرتجم والسيناريست وهو الطفل الطائر دون قيد. هو ذاكرة الحرب 

واملحربة.
األدب  وألحوال  التونيس  اإلبداع  لحركة  الراصد  حسني  بن  األسعد 
العاملي والعارف باملرسح والسينام وأين وليّيت وجهك تجد األسعد 
بن حسني صاحب األرمونيكا واالبيض واألسود وذمار وزهور وحواجز 
للحب«  أخرى  و«معجزة  سيقرؤها«  و«سأكتبها..  أستاذ  وجنون 

ومقهى املعوقني.
األسعد سؤال هائم يبحث عن أغنية تفاصيل ضد اليأس واالنتحار. 
إنه عالمة مميزة يف الساحة الثقافية التونسية. إنه النقيب املؤسس 

ألول وآخر نقابة لكتاب تونس. 

* كيف ترغب في تقديم نفسك للقراء؟
- أنا مواطن تونيس اختار أن يعرب أدبيا، أكتب يف أجناس مختلفة لكن 

ا باألساس. أحب أن يعتربن القراء أو الناس قاصًّ
والسينام  للمرسح  للكتابة  األخرية  السنني  يف  اتجهت  لكنك   *

والتلفزيون، ومل تصدر كتابا رسديا منذ سنوات؟
- أن ال أصدر مجموعة قصصية أو رواية جديدة فهذا ال يعني أنه 
أكون مقرصا يف »تنظيف«  املجال، رمبا  إنتاجات يف هذا  ليس لدييّ 
مسودايت والدفع بها اىل النرش ولكني ال أتوقف عن تخييّل الحكايات 

ونسجها.
أما الكتابة الدرامية للمرسح والسينام والتلفزيون... فهي خيار أحسيّ 
برضورته يف زمن طغيان الصورة ووسائل االتصال الحديثة وهو خيار 
مينح الكاتب رواجا أكرث بني الناس، فمسلسل ك »نجوم الليل« )الذي 
ماليني  شاهده  الثان(  جزءه  وكتبت  األول  جزئه  كتابة  يف  ساهمت 
شاهدها  سوداء«  »سوق  أو  »أصحاب«  ك  ومرسحية  التونسيني، 
اآلالف يف عرشات العروض املختلفة، يف حني أن دور النرش عندنا ال 
تطبع أكرث من ألف نسخة لرواية أو مجموعة قصصية تبقى بعضها 

سنوات طويلة يف رفوف املكتبات حتى تنفد.
كام يجب أن أعرتف أن الكتابة للمرسح وكتابة السيناريو متنح بُعدا 
العقود والتعامل مع هياكل اإلنتاج، ال  احرتافيا للكاتب، من حيث 
للكتابة  املالية  العائدات  أن  جانب  إىل  هذا  بالنرش.  االكتفاء  يوفره 
الدرامية أفضل بكثري من االكتفاء بكتابة الحكايات ونرشها يف كتب. 
أجناس  بني  التنقل  نفسية ومعنوية كبرية يف  براحة  أشعر  وشخصيا 

إبداعية مختلفة.
ترجمة  خالل  من  كعبه  علوّ  أثبت  مترجم  كذلك  أنت   *
لستيفان  امرأة«  حياة  من  ساعة  وعشرون  »أبعة  رواية 
لم  هذا  لكن  لك،  أخرى  ترجمات  صدور  وتوقعنا  زفايغ 

يحصل، بم تفسر ذلك؟
ا ال يثرين، أوال، أعارشه سنني طويلة والرتجمة  - ال ميكن أن أترجم نصيّ
أراكم  حتى  الرتجمة  من  أقتات  ال  أنا  وحب،  عشق  فعل  عندي 
دة سأسعى إىل تحقيقها  الرتجامت، وهو ميدان لدييّ فيه أحالم محديّ
موباسان  دي  لغي  القصصية  لألعامل  استثنائية  ترجمة  إنجاز  مثل 

واألعامل املرسحية الكاملة لربنارد ماري كولتاز.
ومع ذلك فلدي كتابان جاهزان للنرش وهام ترجمة لقصتني رائعتني 
لدار مسكليان(، كام  قريبا  )أقدمهام  فيتزجرالد  لفرانسيس سكوت 
أن أعاميل املرسحية األخرية هي اقتباسات لكولتاز وصامويل بيكيت 

وسالفومري مروجاك... وهذا يؤكد أن ال أتوقف عن الرتجمة.
بإعادة طبع ترجمتي لرواية زفايغ  النرشمسكليان  ولقد بادرت دار 
جائزة  عىل  لكولتاز  القطن«  حقول  عزلة  ل«عند  اقتبايس  حاز  كام 
وجائزة  املاضية  السنة  التونيس  املرسح  مهرجان  يف  نصيّ  أفضل 
جدية  عىل  رمبا  دليل  وهذا  املرسحية،  قرطاج  أيام  يف  الفرنكفونية 

خيارايت يف الرتجمة.
* أنت معروف في السّاحة األدبية بتفاعلك نقديّا مع ما 
يصدر من كتب شعرية أو قصصية أو روائية وتقديمك 
لبعضها في بعض المنتديات أو الملتقيات األدبية ولكنك 

ال تنشر تفاعالتك النّقدية؟
األجناس  مختلف  يف  النقدية  راسات  الديّ من  الكثري  لدييّ  فعال   -
األدبية كام أن نرشت صحفيا الكثري من الدراسات يف النقد املرسحي 
القادمة،  السنوات  يف  بعضها  لنرش  الفرصة  تسنح  ورمبا  والسيناميئ 

خاصة أن بعضها يحتاج إىل تحيني أو رتوش.
تواصل  تجعلني عىل  التي  الوسائل  ينرش هي من  ما  ونقد  القراءة 
أهم  مع  وإنسانية  أدبية  عالقات  وربط  الثقافية  الساحة  مع  دائم 

رموزها.
الساحة  على  للحكم  المؤهلين  من  يجعلك هذا  ربما   *
األدبي  اإلبداع  واقع  لك  يبدو  التونسية فكيف  األدبية 

في تونس اليوم؟
أزهى  إحدى  تعيش  اليوم  التونسية  األدبية  الساحة  أن  أعتقد   -
فرتاتها فام يصدر عندنا يف مختلف األجناس اإلبداعية متميز ويلقى 
صداه عند القراء العرب مرشقا ومغربا، فإىل جانب األسامء املكرسة 
عندنا وعند النارشين والنقاد العرب )وهي قامئة طويلة( نجد أسامء 
جديدة تشقيّ طريقها دون عكاكيز شعرا وقصة ورواية من ضمنها 
من كشفته لنا بعض الجوائز العربية واملحلية وعدد آخر يشتغل يف 

صمت بعيدا عن لسع األضواء.
ي والكيفي لإلبداع األديب يف تونس وباملوقع  وأنا سعيد بالتطور الكميّ

وحتى  العريب  املستوى  عىل  يتبوؤه  صار  الذي 
العاملي )الحظ تطور عدد الكتب التونسية التي 

تقع ترجمتها إىل لغات أخرى(.
دون  وتحدثت  جدا  دبلوماسيا  صرت   *
مشاكسا  عهدتك  ولقد  أسماء  ذكر 

يصدع برأيه دون خوف؟
الساحة  من  نفسها  املواقف  عىل  زلت  ما   -
األدبية ولكني تجنيّبت ذكر األسامء حتى ال أقع 
التي  النصوص  قامئة  النسيان،  أو  السهو  فخيّ  يف 
ال  التي  النصوص  قامئة  وكذلك  توسعت  أحبها 
ألصحابها  مبارشة  رأيي  إعطاء  وأحبذ  تعجبني، 
نقدية،  دراسة  خالل  من  أو  بهم  اللقاء  عند 
لهم  قصرية  فقرة  لقراءة  أبتهج  كتيّاب  وهنالك 
ويروقني ما يكتبونه، وهنالك كتاب لو حصدوا 
كل جوائز العامل فلن أعرتف بإبداعهم ألن أعرف 

أنه مغشوش ومزييّف وال يصدر عن مكابدة حقيقية لفعل الكتابة.
وال أستنكف يف هذا السياق من ذكر كتيّاب تأرسن نصوصهم وأعشق 
ففي  معينة،  لحظات  يف  نصوصهم  إىل  وأعود  يحربونه  ما  أغلب 
الشعر أعشق ما تكتبه الشاعرتان سامية سايس وفاطمة بن فضيلة 
احرتامي ألصحاب  الخالدي ورحيم جامعي، مع  والشاعران منصف 

نصوص قدمية وحديثة يقنعني الكثري مام ينتجون.
ويف الرسد أتابع بلهفة ما يكتبه عبد الرزاق املسعودي وسفيان رجب 
ومحمد عيىس املؤدب وكامل العيادي الكينغ طبعا إىل جانب كتاب 

آخرين استقرت محبة نصوصهم يف قلبي منذ سنوات.
كام أن مفتون بكليّ ما يكتبه حكيم املرزوقي يف شعره ونرثه ومقاالته 

الصحفية، وأعتربه أحد أهميّ الكتاب العرب املعارصين.
للكتاب  نقابة  تأسيس  وراء  الجمر  سنوات  في  كنت   *
ما سبب  اضمحلت  النقابة  ولكن  لثالث سنوات  وترأستها 

ذلك؟
النقابة يف فرتة ما )2010( كانت ردة فعل طبيعية عىل األوضاع   -
الدفاع  يف  الكتاب  اتحاد  وتقصري  الكتيّاب  يعيشها  كان  التي  املزرية 

عنهم وعن مصالحهم.
بعد الثورة تغريت األمور كثريا )مناخ الحرية ومنع الرقابة، منظومة 
ل  حقوق التأليف وتطورها..( ومل يعد بإمكان شخصيا مواصلة تحميّ
مسؤولية صلب النقابة فاخرتت االنسحاب مع رفاق درب كانوا معي 
يف الهيأة، لكن مل تتقدم أية مجموعة من الكتاب لعقد مؤمتر جديد.

العام ولكن حاميس  الشأن  االنخراط يف  أبدا عن  أنقطع  مل  شخصيا 
رمبا يكون فرت بتقدم الزمن خاصة مع كرثة املشاغل عائليا وإبداعيا، 
لكل  وممثل  منتخب  للثقافة  أعىل  مجلس  دعاة  من  أبقى  ولكني 

الفنون والفنانني.
* سنة 2020 كانت سنة مأساوية بالنسبة إلى بالدنا ولكل 

األعمال  من  الكثير  ورأينا  العالم 
الكورونا  عن  تصدر  اإلبداعية 

فكيف عشت هذه السنة؟
سنوات  أحىل  من  بأنها  أفاجئك  رمبا   -
عمري عىل املستوى الشخيص فقد كتبت 
والكثري  والسينام  للمرسح  كثريا  خاللها 
ومواقع  للتلفزة  اإلشهارية  الومضات  من 
النات، إضافة إىل أن فرتة الحجر الصحي 
صها للقراءة،  ضاعفت الساعات التي أخصيّ
ابني  لقاء  شهدت  السنة  هذه  أن  كام 
الصغري محمد الطيب بأخيه الكبري عزيز 
واحد  كليّ  وسؤال  انسجامهام  وأسعدن 

منهام عن اآلخر.
سنة  كذلك  ستبقى  السنة  هذه  لكن 
الذين  األصدقاء  أعزيّ  من  أربعة  فقدان 
الفنان املرسحي والكوريغراف نجيب خلف  خرجت بهم يف حيايت: 
الله الكاتب والفيلسوف كامل الزغبان املمثل القدير حسن هرماس 
تصف  أن  للكلامت  ميكن  وال  سايس،  سليم  والرفيق  الشاعر  وأخريا 
حجم فاجعتي ومقدار خساريت، عىل كل أرجو لهم جميعا الرحمة 

واملغفرة.
مل أكتب عن الكورونا ورمبا لن أفعل لكن األكيد أن ما أدخلته من 

تغيريات يف املنظومات االجتامعية قد يكون مادة خصبة للكتابة.
* هذا يصل بنا الى مشاريعك األدبية أو الفنية القادمة؟

السيناريو  كتابة  بتقنيات  خاصيّ  األول  كتابني  إصدار  إىل  أسعى   -
قصصية  مجموعة  والثان  للنرش  الرشيف  كارم  دار  عن  سيصدر 

بعنوان »سكر فانيليا« سأقدمها لدار مسكليان للنرش.
التي  بيكيت«  »عذرا  مرسحية  عرض  املايض  األسبوع  تميّ  مرسحيا 
بيكيت، كام ستنطلق  لصامويل  اللعبة«  »نهاية  نصها عن  اقتبست 
بالعنوان  لنصيّ  اقتباس  وهي  »املهاجران«  مرسحية  بروفات  قريبا 
نفسه للمرسحي البولون األشهر سالفومري مروجيك، إىل جانب نص 

مونودراما بعنوان »الباس يف حالة« هو بصدد اإلعداد اآلن.
سينامئيا لدييّ مرشوعا رشيطني طويلني أحدهام مع املخرج القدير 
نرص الدين السهييل واآلخر مع املخرجة ايناس بن عثامن، وتعرف يف 

السينام يجب التكتم إىل آخر لحظة.
* كيف تريد أن ننهي هذا الحوار؟

- ال ميكن أن أجري حوارا يف مثل هذه الظروف التي تعيشها بالدنا 
دون التطرق إىل الخطر املحدق بالثقافة والفنون واألدب من أطراف 
د الحياة واإلبداع، وأرغب يف أن أهمس يف أذن كليّ مبدع  ظالمية تهديّ
تونيس بأن يواصل مسريته ويلتفيّ مع زمالئه من املبدعني للدفاع عن 
لألجيال  ومغريا  صحيا  مناخا  نوفر  وحتى  والحياة،  والجامل  الحلم 

القادمة.

األسعد بن حسين لِـ»الشعب«

هناك أطراف ظالمية تهدد األدب والفنون والحياة والجمال

*  أبو جرير 

املسافر إىل بحرية قلوبنا وهو سادن سكانها٬ 
حبيبي ورفيقي وعشريي عبد السالم سايس. 
هناك دخان سجائري الرخيصة هي سقف 

النار والتاريخ ولسان فصيح.
لست ضيفا عابرا عىل فراش الغربة الباردة.

عبد السالم سايس )سليم سايس(
أمل تقل يل ذات عشية يف دار الثقافة جبل 
الجلود ايام غزوتها أنت والفرجان وشكري

والحسناوي وحفة. تلك الدار ال تقليّ غرابة 
كالمك  يكن  مل  وقتها  الغريبة.  بيوتنا  عن 
إثارة ملشاعرنا وال طالسم بل كانت أوضح 
من الشمس.. ها أنا أتحدث عنك٬ رجاء ال 
يحبذ  مثيل  تجد  عندما  كعادتك  تقاطعني 
افراغ جعبته حتى يسرتيح من ضنك الحياة.

سليم سايس أمل ترصخ ذات نشاط سأرشب 
تونس يف جويف دفعة واحدة.

الحزب  نعم  الحزب.  ذلك  إىل  انتامئنا  منذ 
املثري كصالة العيد بجامع الزيتونة والرفيق 
الذي  أحمر  وكبوس  بجبة  حرمل  محمد 
جواب  كان  هكذا  املصلني  صفوف  خطف 
بسخرية  الفرجان  الفر...  الفر..  عشريك 

واستنكار.
ذات  النصوص  ب  تهذيّ كنت  مليّا  تذكر  هل 
بنخوة  تليق  لتجعلها  الداكنة  الخطوط 

كيف  أعرف  ال  سايس  سليم  الشيوعيني. 
أرسمك وأنت الطفل البهيج يف شهوته فوق 
غيم الشوق إىل رفاق رحلوا. أمل تقل ونحن 
بن حسني  لألسعد  لندرة  بشارع  مقهى  يف 
ال  سايس  سليم  والسامء.  ظيل  بني  تونس 

أستطيع أن أقرأ كتابك.
الجلود  جبل  وقلب  الدهشة  بريق  كتابك 
يرقب ذلك الطفل الذي نزع جبيّة الصمت 

من عرين الرعب.
الروح. سالما. سالما  يا سديم  سليم سايس 

اليك. سالما حيث وقفت وحيث مشيت 
سالما اليك حيث سموت.

رفاقك  حيث  املنتهى  سدرة  يف  هناك 
أرسجت حامئم الضياء حيث ربيّك املفتون.

القابض عىل  والسؤال عشريي سليم سايس 
سيف الحب والوفاء األشهى.

أناجيل  إنجيل  حذو  وصلت  أنك  أعلم 
األحالم واألرواح املجنيّحة إلنسانية اإلنسان 
حامال  عاريا  صاعدا  اآلن  أراك  واألشواق. 
بلعيد٬  شكري  الرفاق  إىل  العسل  بكارة 
املقدمي٬  العزايب٬  سنان  الرباهمي٬  محمد 
فرجان٬  الجمني٬  الوهاب  عبد  الفاضل٬ 
املختومي٬ نبيل الربكايت٬ هامن٬ فالح٬ كامل 
املعلمي٬  نوار  الزغدودي٬  نبيل  الزغبان٬ 
كامل  العجالن٬  مجدي  الحيدري  لطفي 
السالمي٬  لطفي  هامن٬  محمد  السبعي٬ 

عامر الغول٬ عادل بالضيايف٬ لومومبا٬ عزوز 
طلبوك  هم  طويلة...  والقامئة  الجمني 
وأنت استجبت راغبا يف الصعود اىل السمو 

. والعلويّ
دار  يف  الشمس  غاصت  كلام  سايس  سليم 

الثقافة شكري بلعيد كنت... كنت الحجر.
لبوس  الجامع ممتطيا  العصفور  أيها  سالما 

الريش املتنوع.
يف  زرتك  أنني  املحظوظني  من  كنُت 
عرينك.  يف  وزرتك  املنع  رغم  املستشفى 
الرفاق  أغلب  اليه  آوى  الذي  العرين 
والشعراء والفنانني. تلك الدار يف نهج عبد 
الحليم حافظ.. وكانت آخر زيارة لك عشية 
رأس العام. وقتها قلت لسيدي عمر سايس 

األخ والرفيق.
ادفنون حذو الفرجان والبيون. وأنا اغادرك 
الوفاء  برشاهة  املكتنزة  الطفلة  زارتك 
الثالثاء  اليوم  سايس  سليم  رابعة.  والحب 
قلوب  حافة  عىل  أودعناك  اشتهيت  كام 
الرفاق. رفيقي سليم أراك اآلن منذ وصولك 
إىل مرسح آخر ترقص رقصة زوربا وتشدو 
أناشيد الواحات الظيّليلة وتروي قصة شجرة 
شجرة  والكادحني٬  الفقراء  بظلها  يستظل 
ما  سليم  األرض٬  نسغ  وأغصانها  أوراقها 
من  تيرس  ما  يلملم  واألمل  الطريق  أوحش 
ممزوجة  وخمرة  حطب  والضياع  دمي 

بالدموع. سليم سايس خرجت من عرينك 
موشحا بعلم االتحاد العام التونيس للشغل 
عربت  لقد  تعشق.  التي  فلسطني  وعلم 
الغواية. فقط٬ كل األعزة: عمر  إىل دهشة 
تركوا  منري  قدور...  الشاذيل٬  كريم٬  سايس٬ 

لرفاقك الشأن.
رفيقك  أسوراك.  تسلق  الداودي.  فوزي 
يا  نعاك  ماكرة.  كلحظة  بن حسني  االسعد 
سليم. بلسان جريح وحرف الراء قتاد. من 

كانوا عىل رف البلور خارج كوكب األرض.
ورفيقات  رفاق  له  سايس  سليم  لهم  اقول 
يف  معك  التحموا  وصديقات  وأصدقاء 
مفاتيح  وسليم  ونصف٬  سنة  منذ  مرضك 

اإلنارة والتنوير. واألنفة رأس التاريخ.
سليم سايس املاء والساللة والشمس قرنفلة.

مببك..  يا  مببك..  يا  وعاش...  كرب  دديّاش... 
أيها  والجغرافيا.  التاريخ  من  وسخرية 
العليل..  عريب  ابن  الشيوعي..  الحالجي 
واصل  الورد.  ألرض  الفاتح  السهروردي 
مساء  سايس.  سليم  الشتات.  عطاء  ابن 

الكريستال وصباح فريوزي السؤال.
من  هاجرت  رمبا  هناك؟  وصلت  هل 

جغرافيا امللح إىل جغرافيا السكر.
مع  ارشب  الشيوعي.  الله  حبيب  يا  ارشب 

سكان الحب والعشاق أحباء الحياة.
مساء  ذات  يل  تقل  أمل  اللعنة...  سليم.. 

الركح  عىل  ستصعد  البلدي.  املرسح  أمام 
الطريق  وحشة  يا  الشهيد.  املحامي  بروبة 

والطريق قتاد..
للموسيقى  العايل  املعهد  إىل  ذهبت  أمس 
أبحث عنك.. مررت بدار الثقافة ابن رشيق 
رائحتك  شممت  كارنو.  مقهى  إىل  وصوال 
من أنفاس الفراشات وتذوقت قصائدك من 
شفاه النحالت. آه٬ ياسليم... مصيبتي أنني 
أصبحت يف هذه الدنيا حفار قبور ومهريّج 

الجنائز للرفاق. 
سالما لروحك عشريي سليم.

إليك حيث كنت أنا وكنت أنت 
عود ثقاب وقصيدة 

ضيق اآليات وأنوثة الرفاق 
وفخامة العامرة 
يف متاهة اإلقامة 

الله البداية والنهاية وحواس األرض 

البيان منطق العقل 
العقل هيكل القلب 

الصمت صناعة الفالسفة 
الحركة مادة عاقلة
العقل فنان مسلم 

املسلم ارسطوي الروح 
الروح ما يف القلب الشريازي 

الروح رفاق أجسادهم فوق حدود األجساد 
هواجس  يف  والسري  للرس  عاشقة  األجساد 

النار 
النار تعب الليل والريح 

الريح فقر جاحد 
الفقر مييش فوق هوى مقالة 

املقالة لهفة البدوي بال أجنحة 
الراوي أعزل من قداسة الصمت 

مييش عىل عكاز الرضير 
وال يسكب ماء الرتتيل 

عىل طيور بال أجنحنة يك يصعد 
إىل جنة تأوي أرسار الرصيف 

الرصيف زهو الضجر 
الضجر مقعد من حرير 

الحرير قالدة معليّقة يف بهو القلب 
القلب بال رشفات 

الرشفات ضيعة أحالم 
األحالم عود ثقاب.

رجاء لعامل النيّميمة اتركوا الويش املنمم.

سليم ساسي: الشاعر الشيوعي األخري 
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احتضار  أم  السينما  دعم 
السينما؟

* حسنى عبد الرحيم    

خالل ساعتني من صباح السبت 9 جانفي 2021 وىف نقابة الصحافيني التونسيني اجتمع عدد 
من السينامئيني التونسيني ليعلموا الصحافة واإلعالم 
صندوق  وهو  السينام  دعم  صندوق  يف  أزمة  عن 
املخرجون  إليه كّل عام  يقدم  مشرتك فرنيس/تونيس 
يك  السينامئية  ملشاريعهم  ملخصات  واملنتجون 
قدم  املاضية  األعوام  خالل  وهو  إنتاج  دعم  يتلقوا 
يعيشون  تونسيني  سينامئيني  ملرشوعات  إنتاج  دعم 
ىف فرنسا وعمل معهم أغلبية من الفنييني الفرنسيني 
أن  بكار  سلمى  واملنتجة  املمثلة  قالت  كام  مبعنى 
وليس  فرنسيني  لتشغيل  األموال  الفرنسيون  يدفع 
خلق فرص عمل لفنيني تونسيني يعانون من البطالة 
نفسه  العمل  إلنجاز  الالزمة  املهارات  تنقصهم  وال 
واملاكياچ  الصوتية  والهندسة  واملونتاچ  التصوير  مثل 

والديكور وهي األعامل الغالبة يف التشغيل السيناميئ وليس التمثيل واإلخراج واخترصت 
»بكار« مداخلتها بالقول ال يوجد تونيس ىف هذه األفالم سوى اسم املخرج عىل مقدمات 

األفالم.
حبيب املنستريي وابراهيم اللطيف ومحمد الزرن ومروان املؤدب أضافوا أنه ال توجد أي 
إمكانية للّجان املشكلة لقراءة 14000 صفحة مقدمة من طالبي الدعم وكلها مكتوبة باللغة 
الفرنسية ومستحيل قراءتها بهذا العدد خالل خالل شهور قصرية بالطبع٬ -كام أكد »خالد« 
أحد املديرين السابقني للجنة الدعم- فإن املشاريع ال تُقرأ مع العلم بأن بعض أعضاء لجنة 

الدعم ال يجيدون اللغة الفرنسية.
ُمجمل الدعم خمسة ماليني دينار تونيس يتسابق عليها هذا العام 120 فيلام -روايئ طويل 
وقصري وتسجييل. وبطبيعة الحال يخرج منترصون ومنهزمون يف الوصول إىل اقتناص فتات 
الحاالت باملوضوعات  الذي يذهب ملخرجني ومنتجني فرنسيني باإلقامة ويف أغلب  الدعم 

واملعالجات وتُقدم ىف املهرجانات كسينام تونسية.
مبا  استقالتهم  قدموا  الدعم  لجنة  أعضاء  من  عدد 
وتّم  الباسطي  الرؤوف  عبد  السابق  رئيسها  فيهم 
شرياز  السابقة  الوزيرة  بواسطة  بآخربن  استبدالهم 
العتريي التي عملت -حسب املتحدثني- عىل تكوين 

حزام ُمواٍل لها يف اللّجان.
الذين  املتحدثني  املختلفة من  للحجج  بعد االستامع 
سابقة  سنوات  يف  أفالمهم  يف  الدعم  بعضهم  تلقى 
للجنة،  قدموها  مشاريع  أيضا  العام  هذا  ولديهم 
الزمن لتحقيق فيلم يف  وإذ من املعلوم أن متوسط 
سنوات  هو خمس  الواحد  للمخرج  بتونس  السينام 
وهو وضع شديد الضعف مبا يحول العمل بالسينام 

لعمل طارئ لغالبية املخرجني.
طبعا يوجد تضارب مصالح بني القامئني عىل لجنة الدعم حاليا وفيام مىض، وطبعا هناك 
التونسية إذ أن غالبية األفالم  البالد  تفضيالت فرنسية إذ أن األموال يف غالبيتها ال تدخل 
تونسية باإلسم فقط. وطبعا هناك رصاعات وحروب للحصول عىل املنحة بني شلل قدمية 

وشلل جديدة واستقاالت وندوات صحفية للتشهري واملطالبة بالتعديل.
تُنتج  وال  تُخرج  وال  تُكتب  ال  أفالم  املشكلة هو صناعة  أصل  هنا..  فقط  ليست  املشكلة 
لجمهور تونيس عليه أن يدفع مثن تذاكر ملشاهدتها، وغالبا الدافع إىل إنتاجها هو املشاركة 
يف مهرجانات وترشيف البالد يف محافل دولية بطريقة مصطنعة بينام ال يتّم ذلك غالبا إال 
مبهرجانات دولية هامشيّة وتُثار ضجة إعالمية داخل البالد عن األفالم التي مل يرَها جمهور. 
النتيجة املتوقّعة الوحيدة هو أن فيلام واحدا )درشة( يف العام املايض 2020 كانت حصيلته 
إيجابية ماليا، بينام األفالم األخرى مل تحقق أية أرباح، ولهذا هناك حاجة ماسة إىل دعم مايل 
لإلنتاج، وتبقى السينام -التي هي صناعة- ينبغي لها يك تستمر مستقلة أن تحقق ربحا. 
ىف حالة عجز مايل وإبداعي بينام السينامئيون يتباهون بإنجازات مل يشاهدها الجمهور يف 
صاالت العرض وبينام عدد املهرجانات السينامئية املحلية يف تزايد مبعدالت غريبة والسينام 

ذاتها ىف حالة موت رسيري مستمّر منذ عقود. 

* أبو جرير 

الشعرية  املجموعة  صدرت  والتوزيع  للنرش  القلم  دار  عن 
عنيد  وقت  يف  الجاليص  محجوبة  العصامية  للشاعرة  األوىل 

كالصخر ه اجسه العبثية املضاّدة للحياة.
محجوبة الجاليص هي لحظة جاملية متامهية مع جدلية البقاء 

للخري والجامل والحب.
بدأت الكتابة منذ سنوات التسعينات 
وأد  ضد  الوجود  إشارة  عن  باحثة 

الحياة.
األوكسيجني  هو  عندها  الشعر 

الستمرارها يف مشارب الحياة.
غّواصة  داخل  عبادة  عندها  الشعر 

الروح. هو اإلباحة وجوهر األديان.
مغامرة  شاعرة  الجاليص  محجوبة 
امللتقيات  عديد  جابت  عصامية 
الدائم  حضورها  وخاصة  وطنيا 
مبهرجان األدباء الناشئني بحي الزهور 
والحركة  الكلمة  ثنائية  عاشت  ومنه 
األعىل  بالكائن  وتعلقت  والفعل 
القصيدة  أن  حتى  الشعر٬  الالمع 
حياتها  بريق  عندها  أصبحت 
تجليها  تعيش  خاللها  ومن  الروحية 

املادي حتى ينقشع ظالم الطريق.
كأسمها  وهي  تكتب  وعارم  عامر  حربها  الجاليص  محجوبة 
متعة  يف  املرابط  السكون  إنها  األنا.  صخب  عن  محجوبة 
يف  فريدة  شاعرة  الوئام.  جامليات  يف  واملتصوفة  التواضع 
وأسواق  زحام  يف  نجدها  ال  إذ  وعقيدتها  وطقوسها  تجربتها 
ممتلئة  بالألشواق٬  مزدحمة  فوىض  كلها  أنثى  شاعرة  الشعر. 
باألحالم٬ تحزن٬ تفرح٬ ترقص٬ تصمت٬ تتكلم. وباختصار تحب 

الحياة. طفلة تعاند األيام رغم قساوتها.
* محجوبة الجاليص:

عصامية  العامري(  )برج  ريفية  بلدة  يف  وترعرعت  ولدت 

املقاالت  بكتابة  الصغر  منذ  للكتابة  عشقها  بدأ  التكوين 
الصحفية ثم الخاطرة والقصيد النرثي.

نرشت يف عديد الصحف التونسية واملجالت العربية واملالحق 
الثقافية.

شاركت يف عديد املهرجانات األدبية الوطنية والعربية.
أرشفت عىل الصفحة األدبية بجريدة صباح الخري ومجلة الجيل 

الجديد.
)فوىض  األول  الشعري  إصدارها  جاء 
طياته  بني  صفحة  مائة  يف  األشواق( 
إنسانية  بجوهر  متدفئة  قصيدة.   23

اإلنسان٬ بعيدة عن تّفاحة نيوتن.
»لصوص  نص  اخرتنا  املجموعة  ومن 

الوطن«: 
خائنون لوجه الصباح 
يبيحون قطع الرؤوس 

وسفك الدماء
يلعنون الّشعر والشعراء
وكل من يعشق الحياة 

خائنون للشمس 
والقمر والجامل 

يعشقون الظالم.. 
لحية... جلباب.. نقاب 

سواد ومصري مجهول 
يدربون ذئابهم عىل املوت عمدا 

ويطعنون القمر غدرا 
....

لن ينحني نخيل وطني 
لن تهدم أسوار القريوان 

ستظّل الشمس 
تحتفل بإرشاقتها كّل صباح 

سيحرق القمر ليالينا 
سنحيا.. سنحيا 

عىل حّب الوطن.

أميل دامئا إىل من دّمرتهم الكتابة وقتلتهم ورمت جثثهم يف الحروب واملآيس ولطخت قلوبهم بالجراح التي ال 

يعرفها أحد غريهم. أميل إىل الشعراء الذين عاشوا مرشّدين ومشّوهني ومنبوذين. أميل إىل قصائدهم املكتوبة 

بالدماء والكحول واملورفني والحشيش والرصاخ. أميل إىل النهر الذي ابتلع »فريجينيا وولف« وإىل زجاجة الفودكا 

التي ودعت »آن سيكستون« وإىل »أوكسيد الكربون« الذي ابتلع أنفاسها مثلام يبتلع الشعر أنفاس طائر يتخبط 

تحت املطر ويحاول الطريان. أميل إىل رصاصة »بوروز« التي نامت يف رأس زوجته يك توقظه يف ما تبّقى من 

الّصاخبة مع الحانات والسجائر والهموم. أعشق الشعر الذي يأيت  حياته. أميل إىل »فرانسوا ساغان« ولياليها 

فوق نعش خشبي ويرحل فوق دراجة نارية ثم يسقط يف بحرية دافئة بال سبب. أميل إىل شعراء املايض حيث 

يخرج الشعر يف املعارك والعواصف والجنائز٬ حيث مييش رافعا رايته امللطخة بالدماء والدموع وأنفاس املوىت 

األخرية. أميل إىل الشعر الذي يقتل ومع ذلك تظل تحبّه وتربّت عىل يده التي تركت السكني يف قلبك يك تنام 

يف هدوء. أميل إىل الشعر الذي يقتلك ويرمي الرتاب عىل جثتك كام لو كان يخفي جرحا عميقا٬ ذلك الجرح 

الذي قد يكون حياتك.

* منري عليمي 

الجرح الذي قد يكون حياتك 

فوضى األشواق للشاعرة محجوبة الجالصي 

مجموعة شعرية منتصرة للحياة 
دون ربطة عنق 
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فيما غاب االفريقي عن الترتيب 

االتحاد 
الدولي 

يضع 
الرتجي

يف املركز 
97 والنجم 

190
كشف موقع االتحاد الدويل للتاريخ واإلحصاء عن ترتيب أفضل 400 فريق يف العامل لسنة 2020.

واحتل الرتجي الريايض التونيس املركز 97 عامليا، والنجم الساحيل املركز 190 عامليا، والنادي الصفاقيس املركز 194 عامليا واالتحاد الريايض املنستريي املركز 
221 عامليا.

وتصدر نادي بايرن ميونيخ األملاين الرتتيب، يف حني حّل نادي باملرياس الربازييل ثانيا ونادي باريس سان جريمان الفرنيس ثالثا ونادي انرت ميالن االيطايل 
رابعا ومانشسرت سيتي األنقليزي خامسا.

البدري 
يعود إىل 

الرتجي
 

أعلن الرتجي الريايض التونيس عودة 
العبه أنيس البدري بعد تجربة 

قصرية مع اتحاد جدة السعودي. 
وأمىض البدري عقدا مدته موسم 

ونصف مع الرتجي.

محمد عزيز يغادر جندوبة
و محمد العرعوري يعوضه

 
كان من املفرتض أن يرشع هيكل العياري يف تدريب جندوبة الرياضية خلفا ملحمد 
عزيّز٬ ولكن وبعد االتفاق املبديئ وشبه النهايئ وعند التعرّض للمسائل املالية٬ حصل 

اختالف بني رئيس النادي والعياري الذي ال ميكنه التدريب دون التفّرغ حسب قوانني 
وزارة الرياضة وهذا ما يفرض مطالبته بذلك التعويض ليرتك مهنته األصلية كأستاذ تربية 

بدنية. نافع الطويهري مل يبحث طويال ووجد ضالته يف املدرب محمد العرعوري الذي 
حصلت القطيعة بينه وبني جمعية أريانة بعد املقابلة الفاصلة ضد النجم الخالدي. 

العرعوري يرشع غدا االربعاء يف تدريب جندوبة الرياضية.

الجولة التاسعة 
من بطولة الرابطة 

املحرتفة 
تدور مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل 

لكرة القدم يومي 23 و 24جانفي 2021.
ويف ماييل برنامج املباريات: 

23 جانفي 2021 : 
الساعة 14.00 

االتحاد املنستريي – األوملبي الباجي 
نجم املتلوي – اتحاد تطاوين 

النادي البنزريت – النادي الصفاقيس 
الرتجي الريايض – امللعب التونيس 

24  جانفي 2021
الساعة 13.00

االتحاد الريايض بنب قردان – الشبيبة القريوانية 
الساعة 14.00 

مستقبل سليامن – النادي االفريقي
النجم الساحيل – مستقبل الرجيش 

بعد تأكيد الموعد 

البطولة العربية 
39 للكرة الطائرة 

لالندية للرجال يف 
البحرين

اعلن االتحاد العريب للكرة الطائرة أن موعد بطولة األندية 

العربية التاسعة والثالثني املزمع إقامتها يف مملكة البحرين خالل 

شهر مارس املقبل 2021 بضيافة النادي األهيل وهي مثبتة يف 

روزنامة مسابقات االتحاد العريب.

ورصح االمني العام لالتحاد جهاد خلفان أن االتحاد العريب قام 

بإرسال تعميم رسمي إىل كافة االتحادات الوطنية املنضوية تحت 

مظلته بالروزنامة العامة 

- البطولة ستقام من 18 اىل 29 مارس 

- آخر أجل لتأكيد املشاركة 18 فيفري 2018

- تاريح وصول رئيس وأعضاء لجنة االحتكام والفرق يوم 18 

مارس 2021

االجتامع الفني يوم الجمعة 19 مارس 

االفتتاح يوم السبت 20 مارس 2021

اليوم الختامي يوم االحد 28 مارس 2021

- مغادرة الوفود يوم االثنني 29 مارس -2021
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منتخب األصاغر يستعد 
ملواجهة نظريه 

الليبي يوم 
الخميس

يواصل املنتخب الوطني لألصاغر تحضرياته 
ملباراته األوىل ضّد املنتخب الليبي يوم 

الخميس 21 جانفي 2021 عىل الساعة 
الثانية والنصف بعد الزوال وذلك يف إطار  

الدورة الرتشيحية لكأس افريقيا دون 17 
سنة والتي تدور يف الجزائر مبشاركة ثالث 

منتخبات وهي تونس والجزائر وليبيا 
وستكون الدورة مؤهلة لكأس افريقيا 

باملغرب يف مارس 2021.
وخضع الفريق إىل حّصة تدريبية صباحية 

احتضنها ملعب قريب من مقّر إقامة 
املنتخب يف مدينة رشاقة الجزائرية، وشارك فيها كل الالعبني وعرفت الحصة تواصل ارتفاع نسق التامرين.

وتضّمن الجزء األول من الحّصة مجموعة من التامرين الخصوصية حسب متركز الالعبني إذ كان الرتكيز بشكل أسايس عىل العمل أمام املرمى وإيجاد النجاعة الهجومية. كام اختار اإلطار الفّني برمجة مجموعة من التامرين الخاصة 
بالوضعيّات الدفاعية أو الهجومية إليجاد أفضل الحلول ولالستفادة من هذه الوضعيّات. وكانت للفريق زيارة ميدانية مللعب 5 جويلية الذي سيحتضن اليوم مباريات النسور وذلك للتعرف عىل أرضية امللعب من قبل الالعبني.

تشمل العقوبات الجديدة التي سّنتها الجامعة التونسية لكرة القدم لالّعبني الذين يرتكبون أخطاء تجاه العبني 
منافسني أو مسؤولني أو رسميني )طاقم التحكيم( أو رجال األمن والحامية املدنية والصحافيني

* عقوبة الالعبني جراء أخطاء تجاه العبني
1 ـ إلغاء فرصة سانحة: مقابلة و5000 دينار للرابطة 1 – مقابلة و1000 دينار للرابطة 2 – مقابلة و500 دينار 

للهواة والشبان
2 ـ خطأ جسيم: مقابلة و5000 دينار للرابطة 1 – مقابلتان و2000 دينار للرابطة 2 – مقابلتان و500 دينار 

للهواة والشبان
3 ـ سوء سلوك: مقابلتان و5000 دينار للرابطة 1 – مقابلتان و2000 دينارللرابطة 2 – مقابلتان و500 دينار 

للهواة والشبان
4 ـ كالم بذيء: مقابلتان و5000 دينار للرابطة 1 – مقابلتان و2000 دينار للرابطة 2 – مقابلتان و500 دينار 

للهواة والشبان
5 ـ لكم أو ركل: 3 مقابالت و5000 دينار للرابطة 1 – 3 مقابالت و1000 دينار للرابطة 2 – 3 مقابالت و500 

دينار للهواة والشبان
6 ـ بصاق – سلوك عنرصي أو جهوي: 3 مقابالت و5000 دينار للرابطة 1 – 4 مقابالت و2000 دينار للرابطة 

2 – 4 مقابالت و500 دينار للهواة والشبان
7 ـ اعتداء متعّمد: 8 مقابالت و20000 )عرشون ألف( دينار للرابطة 1 – 8 مقابالت و10000 )عرشة آالف( 

دينار للرابطة 2 – 8 مقابالت أو خطية بـ5000 دينار.
* عقوبة الالعبني تجاه الرسميني وأعوان األمن والحامية املدنية واملسؤولني والصحافيني

1 ـ سوء سلوك أو احتجاج )...(: 3 مقابالت و5000 دينار للرابطة 1 – 3 مقابالت و1000 دينار للرابطة 2 – 3 
مقابالت للهواة والشبان

2 ـ محاولة اعتداء أو دفع )...(: 4 مقابالت و10000 )عرشة آالف(دينار للرابطة 1 – 4 مقابالت و5000 دينار 
للرابطة 2 – 4 مقابالت و500 دينار للهواة والشبان

3 ـ اعتداء جسدي : 24 شهرا و20000 )عرشون ألف( دينار للرابطة 1 – 24 شهرا و10000 )عرشة آالف( دينار 
للرابطة 2 – 24 شهرا و3000 دينار.

* عقوبة الالعبني جراء أخطاء تجاه الجمهور
1 ـ كالم بذيء أو حركة غري رياضية )...(: مقابلتان و5000 دينار للرابطة 1 – مقابلتان و2000 دينار للرابطة 

2 – مقابلتان و1000 دينار للهواة والشبان

قانون العقوبات الخاص بالالعبني الهواة

الحمدوني يغادر والحرزي 
و بن علي يف انتظار قرار 

النادي الصفاقسي
قالت مصادر مقربة من إدارة النادي الصفاقيس إن اتفاقا حصل إلعارة الالعب 

جاسم الحمدوين لالتحاد املنستريي مع بداية املركاتو القادم ملدة 6 أشهر.
كام وضعت إدارة النادي الصفاقيس الثنايئ أمين الحرزي وحسام بن عيل عىل 

قامئة املغادرين.
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»إنّهم يتلّونون بكل لون ويدفعون إىل الفوىض واالحرتاب، ال يهّمهم غالٌب 
وال مغلوب، ديدنهم الفوىض التي تخدم أغراضهم...«، تختزُل هذه الجملة 
الّتونيس  للكاتب  الحّشاشني«  »قيامة  رواية  من   403 الصفحة  يف  الواردة 
من  أكرث  والتوزيع،  للنرش  مسكلياين  دار  عن  الصادرة  التيمومي،  الهادي 
أن  ومنذ  املنظّم  والتطرّف  اإلرهاب  افتتاح ورشة  منذ  كاملة،  قرون  عرشة 
إىل  املشّفرة  رسالته  املتحّجر-   الحاقد  الجبل  -صاحب  الصّباح  وّجه حسن 
أتباعه اليوم، فالّتنظيامت الّسيّة لإلخوان اليوم هي وجه من وجوه الّتنظيم 
العسكرّي لفرقة الحّشاشني/الباطنية/الّنزارية يف قلعة »آملوت«/«عّش الّنس« 
عّوض  األمرييّك  والدوالر  قزوين،  بحر  جنوب  الديلم  جبل  فوق  املنيعة 
تستكمُل  والكالشنكوف  البرييتا  ومسّدسات  الّسلجوقّية  الّذهبّية  الّدنانري 
مهّمة الخنجر األبْلق يف سفك الّدماء وتنفيذ االغتياالت السياسّية، والقّناصة 
الّدفع عّوضت فرق  السّيارات رباعية  الفيسبا ويف  والفتّوات فوق دّراجات 
الُعنق.  بربطة  اسُتبِدلت  والعاممة  وأحصنتهم،  جيادهم  عىل  »املُخنجرة« 
والجبال  الوعرة  املنحدرات  عن  تختلف  ال  لإلرهابيني  الّتهريب  ومسالك 
»قراد  مثل  املقّدس  اإلرهاب  تنظيامت  لتظّل  آملوت.  قلعة  حول  الّشاهقة 

الّدواجن، طفييّل ضارٌّ يتغذى من دماء غريه«.
Assas- »الحّشاشني« مفردة  الّتيمومي  الهادي  التونيّس  الّروايئ   خختار 

sins يف العنوان املركّب لروايته، »قيامة الحّشاشني«، ليجعل القارئ يتحرّك 
القتلة  عىل  تحيل  حّشاشني  فمفردة  السدّي،  ملنطوقه  الحقيقي  الّسياق  يف 
املأجورين الذين ينّفذون اغتياالتهم تحت تأثري الحشيش واألفيون، وتعود 
كلمة »الحّشاشون« إىل مفردة »أّساسّيون« باعتبار أن االسامعيلّيني يدعون 
إىل العودة إىل األصل واألساس، ومنها اشتّقت مفردة Assassins  يف اللغة 
اإلسامعيلّية  طائفة  عىل  األوروبّيون  سُيطلقها  التي  الّصفة  وهي  الالتينّية، 
الّنزارية أو الباطنّية، الطّائفة التي أّسسها حسن بن عيل بن محمد الصّباح 
السّيد/الحّجة/األساس/نائب  أيضا  واملُكّنى  الجبل  بشيخ  امللّقب  الحمريي 
اإلمام. فالكاتب ومن الّصفحات األوىل للّرواية يحسُم أمر هذه الطّائفة: »ال 
تسّمهم إسامعيلّيني، فإسامعيل بن جعفر منهم براٌء«، ويفضح زعيم هذه 
الطائفة الذي »جعل لنفسه شيعة من املارقني زعموا أن اإلمامة للمخلوع 
نزار بن املستعصم«، لتنترص صفة »الحّشاشني«/حقيقتهم عىل كامل الّرواية 
ألنّهم »اشتهروا باالغتياالت والقتل« وأسالوا الّدماء غيلة وغدرا حيث حلّوا 
بهة وُيّحصون الّسائر، وقد تعاظموا  من فارس إىل بالد الّشام، يقتلون بالشُّ
حتى بلغوا عرشين ألف مقاتل من »مرتزقة مأجورين أو مخدوعني غّيبهم 
الدينّي  املعجم  عىل  تحيل  فال  القيامة،  مفردة  أّما  وعيهم«،  عن  الحشيُش 
املغرق يف أساطري هذا اليوم وأهواله، بل هي كام تُحّددها شخصّية األستاذ 
وقتل  ومَرج  هَرج  أيّام  عنده  امليقات  هذه،  أيّامنا  يكون  »قد  الّرواية:  يف 
بإفريقّية، وما من هرج قد يحُدث يوما يف بلدي أكرث ماّم يحدُث أيّام هذه 
الّثورة التي ال يعرف أحد خامتتها والرّصاص يحصد الّرؤوس الحارسة«... إنّه 
آٍت  ذا  قال »هو  رامبو عندما  آرثر  الفرنيّس  الّشاعر  إليه  أشار  الذي  الزّمن 

زمن الحّشاشني...«.
»ألُوه  قلعة  ُسور  تُحيل عىل  التي  الغالف  ُصورة  الّرواية،  عنوان  وتعضُد 
القديم فوق صخرة عالية، وحولها  الّنس شامخة بحصنها  أموت« أي عّش 
ينترش الحّشاشون بسيوفهم وخناجرهم ورماحهم، ومن هذا العنوان وهذا 
الغالف ندخل »مغامرة تأويلّية جديدة« لهذه الطّائفة من باب الّسد الّروايئ 
مع الكاتب الهادي الّتيمومي الذي سُيحاول »فّك الّسحر األسود الذي يُكّبل 
الفصل ولن تكون يف  أوان  الرّشق منذ ألف عام«، ولسان حاله يقول »آن 
وطني قيامة ألحقادكم«، وهي مغامرة رسديّة ترتقي إىل مصاف ثالثة أعامل 
آملوت،  قلعة  مغاور  ويف  الصّباح  حسن  أالعيب  مجاهل  يف  توّغلت  سابقة 
تُضاهي -دون مبالغة- رواية  الّتيمومي  للهادي  الحّشاشني«  فرواية »قيامة 
»آملوت« Alamut  للكاتب الّسلوفيني فالديري بارتول، ورواية »سمرقند« 
للكاتب   The Walking Drum ورواية  معلوف،  أمني  اللّبناين  للكاتب 

األمرييّك لويس المور.
تأخذنا الّرواية يف رحلة طويلة وبعيدة، إذ تعود بنا إىل ما يزيد عن ألف 
مؤّسس  أثر  لتتقّفى  جاورها  وما  فارس  أرض  إىل  بنا  وتذهب  خلت،  سنة 

إالّ  الرّحلة  هذه  وما  الحّشاشني،  فرقة 
الواحد  القرن  يف  اليومّي  لراهننا  إطار 
والعرشين، وألرضنا  ببالد قرطاج التي 
حسن  يا  »اخرج  اليوم،  فوقها  نعيش 
والكوثر«، وهذا  إفريقّية  أعطيناك  فإنّا 
اإلطار الحكايئ انبثق بدوره من إطار ثاٍن 
متّثل يف رحلة أستاذ الّتاريخ إىل صنعاء 
عاصمة اليمن للمشاركة يف ندوة علمّية 
شيوخ  أحد  لقاء  بعد  الفرصة  فينتهز 
طالسم  فّك  ملحاولة  اإلسامعيلّية  دعاة 
كنز أثرّي وجده مدفونا يف منزله الذي 
يف  الكنز  هذا  ويتمّثل  حديثا،  شّيده 
سبع رقائق مكتوبة بخّط عريّب غري مبني 
وهي مزامري حسن الّصباح ولكّل مزُْمور 
منها حاشية ترشحه، والتي ستتحّول إىل 
حياته  وتحّول  األستاذ  هذا  عىل  لعنة 
وابنته  ووالدته  (زوجته  أرسته  وحياة 
مسّة وابنيه عاصم وسعيد) إىل جحيم 
سيفقسان  والّدمار  »فاملوت  قاتل، 

اليمنّية«  الحطيب  من  العائد  الباطنّية،  الفرقة  »طريُد  أصبح  وقد  قريبا« 
وصار حسن الصّباح ينفُذ إىل خياشيمه كُغبار ريح الّسموم، بل صار الّدخول 
فأصبح  األسئلة  عليه  وتتالت  الِخَياِط«،  َسمِّ  الَجَمل يف  منزله »كدخول  إىل 
ييش بني األلغام ببرص وبصرية، وقد َعلَِم أن تلك املزامري متّثل لحسن الصّباح 
يوم  له شفيعا  تكون  الّدعوة حتى  الّصحيحة وكفاحه يف  وأتباعه »عقيدته 

القيامة« وهي لذلك يجب أالّ تكون بيد العاّمة وقد أمر األمئّة بسرتها.
مقارعة  لواء  -حامل  األستاذ  لنا  يصف  الّتفسري،  يسبق  الوصف  وألّن 
أصناف  ثالثة  عىل  الرّقاع  »وجدت  يقول  إذ  األثرّي  الفتح  هذا   - الباطنّية 
الحاشية  ثّم  الّداعية أو اإلمام،  الذي كتبه  الّنص األويّل  املنُت وهو  تعبرييّة: 
وهي رشٌح عىل املنت، كتبه أحد تالمذته أو أتباعه، أّما الّصنف الّثالث فهو 
كانت  التي  الرّموز  مثل  اختالف وغرابة، وهي رسوم سبعة  ذو  لكّنه  املنت 
تُوضع قديا لإلشارة إىل دفائن رسيّة.« لتتوّغل الّرواية يف تفسري كل مزمور 
عىل حدة، ومع كل مزمور تتطّور األحداث املوازية والكوابيس املتتالية التي 
مساِر  مسارين،  بني  برزخ  يف  أنفسنا  لنجد  وأرسته  األستاذ  بحياة  ستحّف 
منذ  الحديث  السيايّس  اإلسالم  الصّباح ومساِر حشايش زمن  حّشايش زمن 
أن عاد سدنته إىل تونس »بعد عْقد من الطّرد والّتهجري«، وهو مسار سيظل 
مفتوحا، مثلام تُنبؤنا الّرواية بذلك، »أؤكّد لك أنّه بعد مئة عام سيكتُب أحد 
وإمتاعا  أكرث تشويقا  الحّشاشني، وستكون  قيامة  أخرى عن  أحفادك رواية 
بقدر ما تُجرّد الصّباح من آدمّيته البسيطة، وترفعه إىل مقام اآللهة أو تُرِكُسه 
يف مقام الّشياطني.«، فالجناة ال يختبؤون إال ليظهروا من جديد فقد »رتعت 
قلوبا  ورّوعت  آثارنا،  ورسقت  قبورنا  فنبشت  عصابة،  بعد  عصابة  بيننا 
وسفكت دماء... ما زالوا بيننا يأتدمون من َمرَِقنا« وهذا حال املجموعات 
اإلرهابية التي استوطنت جبال الشعانبي وغريها من املغاور الّنائية لتنّفذ 
كل مرّة عملية غادرة ال يسلم منها ال العسكريّون وال األمنيون وال املدنّيون 
بعد أن دّشنوا وجودهم باالغتياالت السياسية منذ أن »طلع البدر عليهم« 
فوجودهم  موهومة،  قداسة  وجودهم  عىل  ُمسبلني  قرطاج...  مطار  من 
»كهجرة اليهود إىل فلسطني يف صورة أورشليم التاريخّية، أو غزو الصليبينّي 
أرض املرشق لالستيطان يف مهد املسيح. هذه هجرة مقدسة أخرى إىل أرض 
موعودة، هجرة أمرَت بها تعاليُم أقدُس عند أصحابها من الّتوراة واإلنجيل 

والقرآن.«.
وقد نتوّغل بعيدا يف التأويل -ودون إسقاطات سياسويّة- سنجد مثال أن 
أحد الّشعارات التي ُرفعت بعد اغتيال الزعيم الّسيايس شكري بالعيد »يا 
غّنويش يا سّفاح يا قّتال األرواح« رّبا يتامهي مع ما ورد يف الّرواية عن حسن 
الصّباح زعيم القّتالني حيث نطالع »حّتى يف قربه ما زال زعيم القّتالني صهر 

فتّية  الهرمة  املعجزات جاعال جّثته  األكرب يصنع  الفرعون 
بريعان طفولتها...«، ورّبا هذا التأويل شبيه با ذهب إليه 
أنيس الحاج يف قراءته لرواية سمرقند ألمني معلوف عندما 
الصّباح وأسامة بن الدن، إذ يقول أنيس  قارن بني حسن 
الحاج عن الصّباح وبن الدن: »لوال الفرق املذهبّي، األّول 
أباً  شيعّي إسامعييّل واآلخر سّني وّهايب سلفّي، لخلناهام 
وابنه«. بل إن الّروايئ الهادي التيمومي يصف لنا يف أحد 
مقاطع الّرواية ُخطط اإلسالم السيايس ومتوقعه االنتهازي، 
وهي تفعل ما تفعله طيور الغرانق والكرايك، إذ نطالع ما 
يشبه وصفا ملا حدث يف تونس: »فمنزلك صار فّخا ُمهلكا 
وَمكَمنا ألفراد عصابة الُخوجة الذين انتهزوا حالة الفوىض 
حتى  املتظاهرين  بني  بعضهم  فاندّس  األمني  واالنفالت 
اآلخر يف صفوف  بعضهم  واندّس  قادة مظاهرات،  صاروا 
فوق  من  قّناصة  أو  بهم  يُعتّد  مخربين  فصاروا  الرّشطة 
الفوىض  إىل  ويدفعون  لون  بكل  يتلّونون  إنّهم  الّسطوح. 
يصّدقون  وألنّهم   - هذه  بطبيعتهم  وهم  واالحرتاب«. 
هرطقات سّيدهم بأّن »عربان إفريقّية ُعّباد ُدنيا« - فإنهم 
يخشون »عودة فكر حّر متسامح يجمع وال يفرّق«، ولذلك 
وحواشيه  الصّباح  حسن  ملزامري  اإلطارية  الحكاية  تأخذ 
وبني  والعلم  املعرفة  يف  الّراغب  األستاذ  فبني  الّرواية،  يف  كامل مرشوعّيتها 
املوت،  مع  الرّقص  ثقافة  نارش  والغنائم  للقتل  املتعطّش  الفدايّئ/اإلرهايب 

»مسافة ألف عام بحساب الزّمان وآالف الكيلومرتات بحساب املكان«... 
بنية  بني  الّسلس  وباالنتقال  فائقة،  بعناية  مفرداتها  ُمصطفاة  ِبلغة 
الّسد وبنية الوصف، تهادت أحداث الّرواية بني وصف دقيق للّشخصّيات 
لعملّية  الّتصاعديّة  الوترية  لتأجيج  الّروايئ  أوجدها خيال  التي  وللوضعّيات 
املطاردة التي وقع ضحّيتها األستاذ -الذي ال نصري له إال أستاذه عبد العزيز 
مزيودات »ظالّ وريّا كسحاب ماطر يف سنة كأداء«- من ثالث جهات، عصابة 
الخوجة أتباع حسن الصّباح لّحايس الّدماء من جهة، ومن جهة ثانية عصابة 
ثالثة  جهة  ومن  محرّفا،  مارقا  وتراه  الصّباح  تكره  التي  املُستعلية  الُبهرة 
ناهب  الّصفقات  ومخطُط  املرتيش  الفاسد  »مصطفى«  مّثلها  بن  الرشطة 
الّدوالرات، وباملوازاة مّثلت مزامري الّرواية وحواشيها »منّصات« رسديّة، فمع 
كل مزمور تنفتُح الّرواية عىل جزء مهّم من تاريخ الحّشاشني الّدموي ليكون 
توظيفه بشكل »منهجي« يف تطوير نسق األحداث املتالحقة يف الّرواية، وهو 
الّتاريخ املظلم لهذه الفرقة وما حّف  منت يسنده بحث عميق ودقيق من 
بها من غزوات وحروب وقتل واغتياالت غادرة، وعىل امتداد 12 فصال يُوّزع 
الّتالية:  العناوين  وأعطاها  الصّباح  حسن  إىل  نسبها  التي  املزامري  الكاتب 
»مزُمور الحمد لإلمام املعُصوم/مزُمور الجحود »إنّا أعطيناك افريقّية/مزُمور 
والّنهار/ اللّيل  الّناطقة/مزُمور  األرض  الوصّية/مزُمور  األسود/مزُمور  الوعيد 

ترشُحه  حاشية  مزُمور  بكل  الكاتُب  وألحَق  وامليَقات«  الفصل  يوم  مزُمور 
كام  األستاذ  إىل  بالنسبة  الصّباح  يعد حسن  مل  ولذلك  القول.  فيه  وتفّصل 
يقول: »اسام يف كتاب أو خياال من الزّمن الغابر البعيد أقرأُ منه، بل صار 
غوال حارضا، ماثال بني يدّي، واقفا عىل رأيس بهيئة ُقرصان ال يرحم أو ُمجرم 

حرب بات يهّددين يف قربه الّنجس.«.
الخيوط  الّتيمومي  الهادي  الروايئ  يُشبك  الحّشاشني«  »قيامة  رواية  يف 
كنّساج بارع ويصّفف اللِّبنات كبّناء محرتف بأحداث متالطمة، فقّصة مزامري 
الصّباح أعقُد ماّم نظّنها، فهي أشبه »بنبوءات« املنّجم الفرنيس نوسرتاداموس 
Nostradamus، فللمزامري/الحكاية اإلطارية »قيمة أخرى أشد خطرا وإثارة 
يخرجون  والعرشون  الواحد  القرن  حّشايش  جعلت  التي  راهنيتها«،  هي 
»من مرحلة الّتقّية ودخلوا طور الظّهور. خرجوا من عقيدة الليل إىل عقيدة 
الّنهار، وصاروا يطمعون يف الّتمكني والغلبة«، لذلك فإّن هذه الّرواية سُتفسد 
عىل حّشايش القرن الواحد والعرشون حلم جّدهم -شيخِ املكر الباطنّي- يف 

قيامتهم املوعودة. 

ق... لعنات شيوخ املكر الباطنيرّ ووصايا نوسرتادموس الشرّ
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي
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